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                     ghlk;  1

              epj;jpa [Ptd; epj;jpa [Ptd; epj;jpa [Ptd; epj;jpa [Ptd; epj;jpa [Ptd;
               Mz;l;& Nthkf;

   Ntjhfkj;jpy; kpfTk; gpugykhd trdk; Nahthd; 3:16 MFk;.

midtUk; jq;fsJ rpWtaJ KjNy me;j trdj;ij ed;wha;

mwpe;jpUf;fpwhh;fs;. ,Ue;jNghjpYk; mJ rupahf Gupe;J

nfhs;sg;glhkYk; jtwhf gad;gLj;jg;gl;Lk;  tUfpwJ vd;W

ehd; ek;GfpNwd;. Nahthd; 3:16y;> “Njtd; jk;Kila XNuNgwhd

Fkhuid tpRthrpf;fpwtd; vtNdh mtd; nfl;Lg;Nghfhky; epj;jpa

[Ptid milAk;gbf;F mtiuj; je;jUsp> ,t;tstha;

cyf;fj;jpy; md;G$u;e;jhu;”vd;W Ntjk; nrhy;YfpwJ.

  ,NaR ek;Kila ghtq;fSf;fhf kupg;gjw;f;fhfNt te;jhu;

vd;Wk; mjdhy; ehk; mopTf;F jg;Gtpf;fg;gLfpNwhk; vd;Wk;

ghuk;gupakhf ,e;j trdj;ij Fwpj;J Nghjpf;fg;gl;L tUfpwJ.

mJ cz;iknad;whYk; $l ,e;j trdj;jpd;gb ,NaR ,e;j

cyfj;jpw;f;F te;J ekJ ghtq;fSf;fhf kupj;jjpd; cz;ikahd

Nehf;fk; ehk; ep;j;jpaIPtid ngw;Wf;nfhs;tjw;fhfNt vd;W

$wg;gLfpwJ. ekf;Fk; epj;jpaIPtDf;Fk; ,ilapy; ekJ ghtq;fs;

jilahf epd;wgbahy;> mJ mg;gbahapw;W.

  ,NaR ek;Kila  ghtq;fSf;F kupj;jhu; vd;gJ

cz;ikjhd;. ,NaRit tpRthrpj;jhy; ehk; nfl;Lg;Nghtjpy;iy

vd;gJk; cz;ikNa. MdhYk; ,ij fhl;bYk; RtpNr\j;jpy;

,d;Dk; mjpfkhf ,Uf;fpwJ. Njtd; cq;fSf;F epj;jpa [Ptid

nfhLf;f tpUk;Gfpwhu; vd;gJjhd; RtpNr\j;jpd; cz;ikahd

nra;jpahf ,Uf;fpwJ. mij gw;wp ehd; tpsf;fpr;nrhy;y

tpUk;GfpNwd;.
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mtiu rpYitapy; miwtjw;F Ke;ija ,uT ,NaR fpwp];J

n[gpf;Fk;NghJ ,g;gbahf nrhd;dhu;. “xd;whd nka;Njtdhfpa
ck;ikAk;  ePh;   mDg;gpdtuhfpa  fpwp];JitAk;  mwptNj

epj;jpa[Ptd;” (Nahthd; 17:3). xd;whd nka; Njtdhfpa

gpjhitAk; mtu; mDg;gpd ,NaR fpwp];JitAk; mwpe;J

nfhs;tNj epj;jpa [Ptd; vd;W ,e;j trdk; nrhy;YfpwJ.  ,JNt

epj;jpa [Pt ndd;gJ. ePj;jpa[Ptndd;why;  epj;afhykhf capNuhL

vd ;W ,Ug ; gJ  e piwaNgu ;  e pidj ;Jf ;nfhz ;L

,Uf;fpd;wdu;.vy;NyhUk;jhd; epj;jpafhykhf capNuhL

,Ug;ghu;fs;. xUtu; kupj;Jg;Nghdhy;   mtu; Kw;wpYk;  ,y;yhky;

mope;J Ngha;tpLthu;; vd;W vz;ZfpwJ xU  jtwhd fUj;jhFk;.

MtpAk; Mj;JkhTk; Njtdplj;jpw;F Ngha;f;fye;JtpLk;> ruPuk;

fy;yiuapy; kf;fpg;Ngha;tpLk; vd;W vz;Zfpd;wdu;. cz;ik

vd;dntdpy;> G+kpapy; tho;e;j xt;nthUtUk; kupj;jgpd;Gk;

njhlu;e;J Mtpapd; uPjpapy;    tho;e;Jnfhz;Ljhd; ,Uf;fpwhu;fs;.

Mifahy; epj;jpa [Ptndd;why; epj;jpafhyk; capNuhL ,Ug;gJ

vd;gJ KOikahd rj;jpaky;y. vy;NyhUk;  epj;jpafhyhf

capNuhLjhd; ,Ug;ghu;fs;. NjtDldhd  epj;jpa[Ptd;

vy;NyhUf;Fk;  jhdhf nfhLf;fg;gltpy;iy vd;W ,e;j trdk;

kpfj; njspthf fhz;gpf;fpwJ.

    rpy [dq;fs;> “epj;jpa [Ptndd;why;> eufj;jpy; epj;jpa
fhykhf capNuhl ,Ug;gjw;F gjpyhf guNyhfj;jpy; epj;jpa

fhykhf capNuhl ,Ug;gJjhd;” vd;W nrhy;fpwhu;fs;. Mdhy;>

Nahthd; 17:3y; NjtidAk; ,NaR fpwp];JitAk; mwptNj
epj;jpa[Ptd; vd;W ,NaR nrhy;Yfpwhu;. ,J mwpT rhu;e;j

Gupe;Jnfhs;SjYf;F mg;ghw;gl;ljhFk;. Ntjthf;fpaq;fs;

KOtjpYk;> “mwpjy;“ vd;fpw thu;j;ij> ekf;F Vw;glf;$ba

kpf neUf;fkhd> me;epNahd;dpakhd jdpg;gl;l  cwit

tptupj ;Jf;fhl;Lfpwjw;fhfNt gad;gLj;jg ;gl ;bUf;fpwJ.

   ,ul;rpg;gpd; cz;ikahd Nehf;fk; epj;jpafhykhf

guNyhfj;jpy; capNuhLUg;gJ vd;gjy;y. mg;gb ,Ug;gJ

rpwg;ghdJjhd;> ,ul;rpg ;gpd;  cz;ikahd Nehf;fNk>
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ehk; ek;Kila fu;j ;juhfpa NjtNdhL neUf;fkhd>

me ; e p Nahd ;d pakhd jd pg ; gl ; l cwititj ;Jf ;

nfhs;sNtz;Lnkd;gJjhd;. Vuhskhdtu;fs; jq;fSila  ghtk;

kd;dpf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gjw;fhf kl;LNk  Njtdplk;

fjWfpwhu;fs;. Mdhy; mtu;fs; NjtNdhL neUf;fkhd

me;epNahd;dpakhd jdpg;gl;l cwit itj;Jf;nfhs;s

Ntz;Lnkd;gij  ,yf;fhf nfhz;bUg;gjpy;iy.

  ,ul;rpg ;gpd; cz;ikahd Nehf;fj;ij tptupf;fhky;

,Ug;Nghkhdhy;  ehk; RtpNr\j;jpw;f;F nfLjy;  nra;fpwtu;fshf

,Ug;Nghk;. ehk; ,ul;rpg;ig Mtpf;Fwpa fhupaq;fSf;F kl;Lk;

rk;ke;jg;gl;ljhf> mjhtJ vjpu;fhyj;jpy;> epj;jpaj;jpy; kl;Lk;

gaDs;sjhf> ehk; gfpUk;NghJ> ehk; [dq;fSf;F cjtp nra;a

jtwpath;fshf ,Ug;Nghk;. rpyu; ,g;NghOJk;$l ,e;j

cyfj;j py ; eufk ;Nghd ;w tho ;f ;ifiajhd; tho ;e ;J

nfhz;bUf;fpwhu;fs;. mNefu; kd mOj;jjpYk;> Vo;ikapYk;>

ituhf ;f paj ;j pYk ; >rz ;ilfspy ; <Lgl ;Lf ;nfhz;Lk ; >

epuhfupf;fgl;ltu;fshfTk; fhag;gl;ltu;fshAk;> jpUkz cwT

Kwpe;JNghdtu;fshfTk; tho;e;J nfhz;bUf;fpd;wdu;. Xt;nthU

ehSk; kf;fs; jq;fs; tho;f;ifia kpFe;j rpukj;Jld;  efu;j;jpf;

nfhz;LNghf njhlu;e;J Kaw;rp nra;Jnfhz;bUf;fpd;whu;. ,g;gb

,ul;r pg ;ig vjpu ;fhyj;jpw ;f ;Fkl;Lk; gad;glf;$bajhf

Mf;fptpl;lgbahy; epiwa [dq;fs; ,d;W xt;nthU ehSk;

rpukj;Jld; tho;f;ifia efu;j;j Kaw;rp nra;Jnfhz;bUg;gjpdhy;

me;j Nkd;ikahd ,ul;rpg;igf; Fwpj;J KbTnra;ahky;

tpl;Ltpl;lhu;fs;.

   cz;ik vd;dntdpy;> ehk; eufj;jpy; rhgj;jpYk;

jz;lidapYk; tho;tijf;fhl;bYk;> ehk; MrPu;thjj;Jld;

guNyhfj;jpy;> epj;jpakhf tho;tjw;F  ekf;F epj;jpa ,yf;if

cz;L gz;Ztjw;F kl;Lk; ,NaR fpwp];J tutpy;iy>,NaR

ek;ik ,g;nghOjpUf;fpw nghy;yhj gpugQ;rj;jpdpd;W

tpLtpg;gjw;fhfTk; te;jhu; (fyhj;jpau; 1:4). gpjhthfpa

Njtdplj;jpy;  me;epNahd;dpaj;ijAk; neUf;fkhd cwitAk;

ekf;F cz;L gz;Ztjw;Nf ,NaR te;jhu;.
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cq;fis jk;NkhL> neUq;fpa me;epNahd;dpakhd> jdpg;gl;l

cwtpw;Fs; nfhz;LtuNt ,NaR te;jhu;. ,NaR cq;fis

Nerpf;fpwhu;. ,NaR cq;fis jdpg;gl;lKiwapy; mwpe;Jnfhs;s

tpUk;Gfpwhu;. cyfpy; ePq;fs; NtW vjd;%yKk; fpilf;f

f;$lhjJk; fpilf;ftha;g;gpy;yhjJkhd jukhd Nkd;ikahd

tho;f;ifia ,NaR cq;fSf;F jutpUk;Gfpwhu;.

   ,NaR ,ij> Nahthd; 10:10y; ,t;tpjkhf nrhy;ypapUf;fpwhu;.

“jpUld; (rhj;jhid gw;wp nrhy;YfpwJ) jpUlTk;> nfhy;yTk;
mopf;fTk; tUfpwhNdad;wp Ntnwhd;Wf;Fk; tuhd;> ehNdh
mitfSf;F [Ptd; cz;lhapUf;fTk;> mJ ghpg+uzg;glTk;
te;Njd;”. (Fwpfspy; nrhy;yg;gl;lJ ehd; nrhd;dJ). Njtd;
cq;fSf;F epj;jpa [Ptid nfhLf;f tpUk;Gfpwhu;. Njtd;

cq;fSf;F gupG+uz [PtidAk; nfhLf;f tpUk;Gfpwhu;. NkYk;

,d;W mJ cq;fSf;F  NjitahdJk;> mtrpakhdJkhf

,Uf;fpwJ vd;W ehd; ek;GfpNwd;.  fpwp];J cq;fs; ghtq;fis

kd;dpg;gjw;f;fhf kl;Lk; kupf;ftpy;iy. mtNuhL cq;fis

Nru;j;Jf;nfhs;tjw;fhfTk; kupj;jhu;.  ePq;fs; Njtid

mwpatpy;iynad;why;> ePq;fs;  me;j fhuzj;jpw;f;fhfNt  mtiu

mwpe;Jnfhs;tJ  mtrpakhFk;. ePq;fs; kWgbAk; gpwe;jtu;fshf

,Ug;gPu;fshdhy;> cq;fs; ght kd;dpg;ig ngw;Wf;nfhs;tNjhL

epd;Wtplhky;> me;j epiyia jhz;br;nrd;W ePq;fs; gpjhNthL

epj;jpa[Ptdpy; gpuNtrpf;f Ntz;Lk;.

                        epj;jpa[Ptid gw;wpa fhupaq;fs;    epj;jpa[Ptid gw;wpa fhupaq;fs;    epj;jpa[Ptid gw;wpa fhupaq;fs;    epj;jpa[Ptid gw;wpa fhupaq;fs;    epj;jpa[Ptid gw;wpa fhupaq;fs;

m. RtpNr\j;jpd; Nehf;fNk epj;jpa [Ptd; (Nahthd; 3 :16)

M. epj;jpa[Ptd; vd;gJ Njtid mwptjhFk;.(Nathd; 17:3)

,. Njtid mwpjy; vd;gJ mtNuhL cz;lhFk;

   me;epNahd;akhd  jdpg;gl;l cwthFk;.  .(1nfhup 6:16-17)

<.  epj;jpa[Ptd; ,g;NghOJ fpilf;ff;$bajhapUf;fpwJ.

     (1Nahthd; 5:12)

c. Njtd; cq;fNshL jdpg;gl;lcwit vjpu;ghu;f;fpwhu;.

     (ntsp 3:20)
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                      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;  rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;  rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;  rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;  rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;

          Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;

1. Nahthd; 3:16 - thrpf;fTk;. ,NaRit Njtd; ,e;j

  cyfj;jpw;F mDg;gpajw;fhd fhuzk; vd;d?

Nahthd; 3:16 -Nahthd; 3:16 -Nahthd; 3:16 -Nahthd; 3:16 -Nahthd; 3:16 - Njtd;> jk;Kila xNuNgwhd Fkhuid
tpRthrpf;fpwtd; vtNdh mtd; nfl;Lg;Nghfhky;epj;jpa[Ptid
milAk;gbf;F> mtiuj; je;jUsp> ,t;tstha; cyfj;jpy;

md;G$h;e;jhh;.

2. “mwpjy;“ vd;w thu;j;ijapd; Ntjhfk gad;ghLfs;>

  xUtUila jdpg;gl;l me;epNahe;epa cwit Fwpf;fpwJ.

  (Mjp 4:1 ) Nahthd;  17:3. thrpf;fTk; ,e;j trdj;jpd; gb

  epj;jpa[Ptd; kw;Wk;  epj;jpatho;T vd;gJ vd;d?

Mjpahfkk; 4:1Mjpahfkk; 4:1Mjpahfkk; 4:1Mjpahfkk; 4:1Mjpahfkk; 4:1 - Mjhk; jd; kidtpahfpa Vthis mwpe;jhd;@

mts; fh;g;gtjpahfp> fhaPidg; ngw;W> fh;j;juhy; xU kD\idg;
ngw;Nwd; vd;whs;.
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Nahthd; 17:3 -Nahthd; 17:3 -Nahthd; 17:3 -Nahthd; 17:3 -Nahthd; 17:3 - xd;;whd nka;j;Njtdhfpa ck;ikAk; ePh;
mDg;gpdtuhfpa ,NaR fpwp];JitAk; mwptNj epj;jpa[Ptd;.

3. 1Nahthd; 5:11-12.I thrpf;fTk;.  ,e;j trdj;jpd;gb epj;jpa
  [Ptd; my;yJ mopahtho;T vd;gJ vg;NghJ njhlq;FfpwJ?

1Nahthd; 5:11-12 - 1Nahthd; 5:11-12 - 1Nahthd; 5:11-12 - 1Nahthd; 5:11-12 - 1Nahthd; 5:11-12 -  Njtd; ekf;F epj;jpa[Ptidj; je;jpUf;fpwhh;>
me;j [Ptd; mtUila Fkhudpy ; ,Uf;fpwnjd;gNj
me;jr;rhl;rpahk;.   12. Fkhuid cilatd; [Ptid cilatd;>
NjtDila Fkhud; ,y;yhjtd; [Ptd; ,y;yhjtd;.



4. Nahthd; 10:10 I thrpf;fTk;. ,NaR ekf;F vg;gbg;gl;l

  tho;it nfhLg;gjw;fhf te;jhu;?

  Nahthd; 10:10 -  Nahthd; 10:10 -  Nahthd; 10:10 -  Nahthd; 10:10 -  Nahthd; 10:10 - jpUld;  jpUlTk;  nfhy;yTk; mopf;fTk;
   tUfpwhNdad;wp Ntnwhd;Wf;Fk; tuhd;. ehNdh mitfSf;F
  [Ptd; cz;lhapUf;fTk;> mJ ghpg+uzg;glTk; te;Njd;.

5. gupG+uz tho;it  gw;wpa juk; my;yJ gz;Gfis gw;wp

  cq;fSila Ra thu;j;ijfshy; tpsf;fTk;.

6. Njtd; jkJ Fkhud; ,NaRit ,e;j cyfj;jpd;

   ghtq;fSf;fhf kupf;Fk;gbf;F cyfj;jpw;F mDg;gpdhu; vd;W

  ePq;fs; tpRthrpf;fpwPu;fsh? epj;jpa[PtDk; mopahtho;Tk;

  tpRthrpf;fpwtu;fSf;F nfhLf;fg;gLfpwjh?

7. epj;jpa[Ptd; my;yJ Kbtpy;yh tho;T vd;gJ fhyj;ij

  (epj;jpakhd) kl;Lk; Fwpg;gpltpy;iy vd;gJk; mJ juKk;

  epiwTk; cs;s tho;it Fwpf;fpwJ vd;gJk; njspthf

  tpsq;fptpl;ljy;yth?

ghlk; 1                                      epj;jpa[Ptd;
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                                                          11

                                                        gjpy; Mjhuq;fs; gjpy; Mjhuq;fs; gjpy; Mjhuq;fs; gjpy; Mjhuq;fs; gjpy; Mjhuq;fs;
1. Nahthd; 3:16 - thrpf;fTk;. ,NaRit Njtd; ,e;j cyfj;jpw;F

  mDg;gpajw;fhd fhuzk; vd;d?

  ,e;j cyif ,ul;rpg;gjw;f;fhfTk; ghtj;jpd; jz;lida  ,e;j cyif ,ul;rpg;gjw;f;fhfTk; ghtj;jpd; jz;lida  ,e;j cyif ,ul;rpg;gjw;f;fhfTk; ghtj;jpd; jz;lida  ,e;j cyif ,ul;rpg;gjw;f;fhfTk; ghtj;jpd; jz;lida  ,e;j cyif ,ul;rpg;gjw;f;fhfTk; ghtj;jpd; jz;lida

  ePf;fp> mtiu tpRthrpf;fpw ahtUf;Fk; epj;jpa [Ptid  ePf;fp> mtiu tpRthrpf;fpw ahtUf;Fk; epj;jpa [Ptid  ePf;fp> mtiu tpRthrpf;fpw ahtUf;Fk; epj;jpa [Ptid  ePf;fp> mtiu tpRthrpf;fpw ahtUf;Fk; epj;jpa [Ptid  ePf;fp> mtiu tpRthrpf;fpw ahtUf;Fk; epj;jpa [Ptid

  nfhLf;f ,NaRit mDg;gpdhu;.  nfhLf;f ,NaRit mDg;gpdhu;.  nfhLf;f ,NaRit mDg;gpdhu;.  nfhLf;f ,NaRit mDg;gpdhu;.  nfhLf;f ,NaRit mDg;gpdhu;.

2. “mwpjy;“ vd;w thu;j;ijapd; Ntjhfk gad;ghLfs;>

  xUtUila jdpg;gl;l me;epNahe;epa cwit Fwpf;fpwJ.

  (Mjp 4:1 ) Nahthd;  17:3. thrpf;fTk; ,e;j trdj;jpd; gb

  epj;jpa[Ptd; kw;Wk;  epj;jpatho;T vd;gJ vd;d?

  epj;jpa[Ptd; vd;gJ NjtidAk; ,NaRfpwp];JitAk;  epj;jpa[Ptd; vd;gJ NjtidAk; ,NaRfpwp];JitAk;  epj;jpa[Ptd; vd;gJ NjtidAk; ,NaRfpwp];JitAk;  epj;jpa[Ptd; vd;gJ NjtidAk; ,NaRfpwp];JitAk;  epj;jpa[Ptd; vd;gJ NjtidAk; ,NaRfpwp];JitAk;

  mwptjhFk;.(khk;rj;jpd;gbay;y me;epNahe;epaj;jpd;gb)  mwptjhFk;.(khk;rj;jpd;gbay;y me;epNahe;epaj;jpd;gb)  mwptjhFk;.(khk;rj;jpd;gbay;y me;epNahe;epaj;jpd;gb)  mwptjhFk;.(khk;rj;jpd;gbay;y me;epNahe;epaj;jpd;gb)  mwptjhFk;.(khk;rj;jpd;gbay;y me;epNahe;epaj;jpd;gb)

3. 1Nahthd; 5:11-12.I thrpf;fTk; ,e;j trdj;jpd;gb epj;jpa
  [Ptd; my;yJ mopahtho;T vd;gJ vg;NghJ njhlq;FfpwJ?

  Fkhudfpa ,NaR fpwp];Jit ekJ tho;tpy;  Fkhudfpa ,NaR fpwp];Jit ekJ tho;tpy;  Fkhudfpa ,NaR fpwp];Jit ekJ tho;tpy;  Fkhudfpa ,NaR fpwp];Jit ekJ tho;tpy;  Fkhudfpa ,NaR fpwp];Jit ekJ tho;tpy;

  Vw;Wf;nfhs;Sk;NghJ  njhlq;FfpwJ.  Vw;Wf;nfhs;Sk;NghJ  njhlq;FfpwJ.  Vw;Wf;nfhs;Sk;NghJ  njhlq;FfpwJ.  Vw;Wf;nfhs;Sk;NghJ  njhlq;FfpwJ.  Vw;Wf;nfhs;Sk;NghJ  njhlq;FfpwJ.

4. Nahthd; 10:10 I thrpf;fTk;. ,NaR ekf;F vg;gbg;gl;l

  tho;it nfhLg;gjw;f;fhf te;jhu;?

          gupG+uzgupG+uzgupG+uzgupG+uzgupG+uz tho;T tho;T tho;T tho;T tho;T
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5. gupG+uz tho;it  gw;wpa juk; my;yJ gz;Gfis gw;wp

  cq;fSila Ra thu;j;ijfshy; tpsf;fTk;.

     gupG+uz tho;T vd;gJ jpUld; vij nra;Ak;gb tUfpwd;gupG+uz tho;T vd;gJ jpUld; vij nra;Ak;gb tUfpwd;gupG+uz tho;T vd;gJ jpUld; vij nra;Ak;gb tUfpwd;gupG+uz tho;T vd;gJ jpUld; vij nra;Ak;gb tUfpwd;gupG+uz tho;T vd;gJ jpUld; vij nra;Ak;gb tUfpwd;

   vd;W ,NaR Fwpg;gpl;Ls;sNuh mjw;F vjpu;kiwahdjhf   vd;W ,NaR Fwpg;gpl;Ls;sNuh mjw;F vjpu;kiwahdjhf   vd;W ,NaR Fwpg;gpl;Ls;sNuh mjw;F vjpu;kiwahdjhf   vd;W ,NaR Fwpg;gpl;Ls;sNuh mjw;F vjpu;kiwahdjhf   vd;W ,NaR Fwpg;gpl;Ls;sNuh mjw;F vjpu;kiwahdjhf

   ,Uf;Fk;.   ,Uf;Fk;.   ,Uf;Fk;.   ,Uf;Fk;.   ,Uf;Fk;.

      Mk; Mk; Mk; Mk; Mk;

6. Njtd; jkJ Fkhud; ,NaRit ,e;j cyfj;jpd;

   ghtq;fSf;fhf kupf;Fk;gbf;F cyfj;jpw;F mDg;gpdhu; vd;W

   ePq;fs; tpRthrpf;fpwPu;fsh? epj;jpa[PtDk; mopahtho;Tk;

   tpRthrpf;fpwtu;fSf;F nfhLf;fg;gLfpwjh?

  Mk;  Mk;  Mk;  Mk;  Mk;

7. epj;jpa[Ptd; my;yJ Kbtpy;yh tho;T vd;gJ fhyj;ij

  (epj;jpakhd)  kl;Lk; Fwpg;gpltpy;iy vd;gJk; mJ juKk;

  epiwTk; cs;s tho;it Fwpf;fpwJ vd;gJk; njspthf

   tpsq;fptpl;ljy;yth?



                 ghlk; 2

          fpUigapdhy; ,ul;rpg;G  fpUigapdhy; ,ul;rpg;G  fpUigapdhy; ,ul;rpg;G  fpUigapdhy; ,ul;rpg;G  fpUigapdhy; ,ul;rpg;G

                      lhd; f;Nuh

,NaR gyKiw ekf;F Mtpf;Fupa rj;jpaq;fis tpsf;Ftjw;fhf

cjhuzf; fijfisAk;> ctikfisAk; cgNahfg;gLj;jpdhu;.

Y}f;fh 18:9 -14 ,g;gbahf Muk;gpf;fpwJ> “md;wpAk;> jq;fis

ePjpkhd;fnsd;W ek;gp> kw;wtu;fis mw;gkhnaz;zpd

rpyiuf;Fwpj;J> mtu; ,e;j ctikia nrhd;dhu;”. ,q;Nf mtu;>

jq;fisNa ePjpkhd;fs; vd;W ek;gp kw;wtu;fis mw;gkhnad;Dfpw

rpy Fwpg;gpl;l [dq;fis Fwpj;J NgRfpwhu;. mth;fs; jq;fisNa

ePjpkhd;fs; vd;W ek;gpf;nfhs;fpd;wth;fs;. mijg;NghyNt

kw;wth;fis mw;gkhf vz;zp midtiuAk; jq;fSf;F

f Pohdth ;fshf ghh ;f pwth ;fs ; . ,g ;gb nra ;f pd ;wij

ek;gpf;nfhz;bUe;j mth;fSf;fhfNt ,e;j ctikia mth;

Ngrpdhu;. ehk; mg;gbgl;lth;fis RaePjpfhuh;fs; vd;W

nrhy;YNthk;. mijj;jhd; ,NaR NgRk; NghJ mth;fs;

kw;wth;fis mw;gkhf vz;zpf;nfhz;L ehd; cd;id tpl

rpwe;jtd; vd;W nrhy;Yfpwth;fs; vd;W Fwpg;gpLfpwhh;.

  10tJ trdj;jpy;> “,uz;L kD\h; n[gk; gz;Zk;gb

Njthyaj;Jf;F Nghdhh;fs;> xUtd; gupNrad; kw;wtd;

Maf;fhud;”> ,d;iwa nkhop eilapy; nrhy;Nthkhdhy; mth;fs;

n[gk; gz;Zk;gb jpUr;rigf;F nrd;whh;fs;> mjpNy xUtd;

gupNradhapUe;jhd;> gupNrad; vdg;gLgtd; kpfTk; kjuPjpahdtd;.

me;j thh;j;ijapd; cz;ikahd gjkhdJ “NtWgphpf;fg;gl;ltd;”

vd;gjhFk;. ,J xU kjuPjpahd xUtiu nrhy;YfpwJ. mjhtJ

xUtpjkhf mtu;fs;> “vd;id jPl;Lg;gLj;jhjPu;fs;> vd; gf;fj;jpy;

tuhjPh;fs;> ehd; kw;wth;fis Nghyhdtd; my;y>
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kw;w midtiu fhl;bYk; ehd; rpwe;jtd;” vd;gjhf

nrhy;Ythu;fs;. Fwpg;gpLk; kw;w kdpjd; xU Maf;fhud;.  ,e;j

Maf;fhuh;fs; vd;gth;fs; thpt#y; nra;fpd;wth;fs;. mth;fs;

j Patu ; fshfTk ; >  ghtk ;  nra ;f pd ; wth ; fshfTk ; >

Vkhw;Wfpwth;fshfTk;> Nkhrb Ngh;topfshfTk; mwpag;gl;ltu;fs;.

ve;nje;j topfspnyy;yhk; thp t#ypf;f KbANkh mg;gbnay;yhk;

thp t#y; nra;J te;jdu;. Vuhskhd gzj;ij jq;fSila

igfspNy gJf;fp itj;Jf;  nfhz;L nfhQ;rk; gzj;ij Nuhk

murhq;fj;Jf;F fzf;F fhl;b tpLthh;fs;. Mdgbapdhy;

mtu;fSila cld; rfhf;fNs $l mth;fSf;F rhjfkhf

,Uf;ftpy;iy.

  mg;gbNa njhlu;e;J> 11>12tJ trdj;jpy;> “gupNrad; epd;W
NjtNd! ehd; gwpfhuu;> mepahaf;fhuh;> tpgr;rhuf;fhuh;> Mfpa

kw;w kD\iug; NghyTk; ,e;j Maf;fhuidg;NghyTk;

,uhjjpdhy; ck;ik ];Njhj;jhpf;fpNwd;. thuj;jpy; ,uz;L ehs;

cgthrpf;fpNwd;;   vd; rk;ghj;jpaj;jpnyy;yhk;  jrkghfk;

nrYj;jptUfpNwd; vd;W> jdf;Fs;Ns n[gk;gz;zpdhd;”. ,q;Nf
ePq;fs; ftdk; nrYj;Jk;gb ehd; tpUk;GfpNwd;. mtd; ahiu

Nehf;fp n[gk; gz;Zfpwhd;? mtd; ”NjtNd” vd;w thh;j;ijia

nrhy;yp rupahd thu;j;ijfis gad;gLj;jpapUe;jhYk;

cz ;ika pNyNa mtd ; jd ;d plj ; j p NyNa n[gk ;

gz;zpf;nfhs;fpwhd;. Njtd; me;j n[gj;ij mq;fpfhpf;ftpy;iy.

Vd; vd;gij  Fwpj;J ehk; gpwF ghu;g;Nghk;.  ,td;

n[gpf;Fk;Kiwia ftdpAq;fs;. ,td;> “NjtNd> ehd; kw;w
kD\iu NghyTk;> ehd; ,e;j Maf;fhuid NghyTk;

,uhjjpdhy; ck;ik ];Njhj;jhpf;fpNwd;” vd;W $Wfpwhd;. ,e;j

ghpNrad;> ,e;j kjuPjpahd kD\d;> “ehd; kw;wth;fis Nghy

my;y>  ehd; ghtk; nra;ahjtd;>  ehd; kpul;b gzk; gwpg;gtd;

my;y> ehd; mepahak; nra;fpwtdy;y> tpgr;rhuf;fhud; my;y>

NkYk; ,q;Nf n[gk; gz;Zk;gb te;jpUf;fpw ,e;j Maf;fhuid
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NghyTk; my;y” vd;fpwhd;. rw;W ftdpAq;fs;. kw;wth;fis
,td; mw;gkhf vd;DtJld; kl;lkhfTk; epidf;fpwhd;.
Vndd;why;> ,td; kw;wtu;fisf;fhl;bYk; jd;id rpwe;jtdhf
vz;zpf;nfhz;bUe;jhd;.

   12tJ trdj;jpy;  ,e;j gupNrad;> “ehd; ,uz;Ljuk;
cgthrpf;fpNwd;> vd; rk;ghj;jpaj;jpy;  jrkghfk; nrYj;jp
tUfpNwd;” vd;whd;. mjhtJ ehd; vd;dnty;yhk; nra;fpNwd;
vd;gij ftdpAq;fs; vd;gjhf Fwpg;gpLfpwhd;. cgthrk; vd;W
vij Fwpg;gpLfpwhd; vd;W Gupfpwjh? cz;ikapy; czT
rhg;gplhky; gl;dpaha; ,Ug;gijg; gw;wp ngUikaha; nrhy;fpwhd;.
Njthyaj;jpw;F gzk; nfhLf;fpwtd; vd;W khu;jl;bf; nfhs;Sk;
$l;lj;jhhpy; ,tDk; xUtd;.

   ,g;nghOJ Maf;fhuid gw;wp ghh;g;Nghk;. 13k; trdj;jpy;>
“Maf;fhud; J}uj;jpNy epd;W> jd; fz;fis thdj;Jf;F VnwLf;fj;
Jzpahky;> jd; khh;gpy; mbj;Jf;nfhz;L> NjtNd ghtpahfpa
vd; Nky; fpUigahapUk; vd;whd;.” mtDila cly;
mirTfis ftdpj;Jg;ghUq;fs;. mtd; Njthyaj;jpd; cs;Ns
$l Nghfhky; “J}uj;jpNy epd;W nfhz;lhd;”;. mtd; kpfTk;
$zpf ;FUfp jd ;Dila tho ;f ;ifAk ; > jhd ; nra ;j
fhhpaq;fisAk;> jd;Dila tho;f;if epiyiag;gw;wpAk; rpe;jpj;J
ntl;fg;gl;lhd;. MfNt jhd; mtd; J}uj;jpNy epd;whd;. jd;
jiyia cau;j;jp thdj;Jf;F Neuhf jd; fz;fis VnwLf;f
Jzpahky; jd; khh;gpNy mbj;Jf;nfhz;lhd;. Ntjhfkj;jpy;>
Fwpg;ghf gioa Vw;ghl;by;> khh;gpy; mbj;Jf; nfhs;tij gw;wp
gy ,lq;fspy;  Fwpg;gplgl;Ls;sJ. me;j #o;epiyfspy; jq;fs;
t];jpuq;fis fpopj;Jf; nfhz;ljhf Fwpg;gplgl;bUf;Fk;. mJ>
“NjtNd ehd; nra;j ghtj;Jf;fhf kdk; tUe;JfpNwd;” ; vd;W
njhpag;gLj;JjyhFk;. mJ kde;jpUk;GjYf;Fk;> nehUq;Fz;l
,Ujaj;jpw;Fk;> cile;j Mtpf;Fk; milahskhapUf;fpwJ.
mg;gbgl;l xUtiu Njtd; Gwf;fzpg;gjpy;iy.  Maf;fhudhfpa
me;j kdpjd;> “NjtNd> ghtpahfpa vd;Nky; fpUigahapUk;.”
vd;W fjWfpwhd;.

   14tJ trdj;jpy;> “mtdy;y> ,tNd ePjpkhdhf;fg;gl;ltdha;

jd; tPl;Lf;F jpUk;gpg;Nghdhd; vd;W cq;fSf;F nrhy;fpNwd;.

Vnddpy;> jd;id  cah;j;JfpwtndtDk; jho;j;jg;gLthd;> jd;id
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jho;j;Jfpwtd; cah;j;jg;gLthd; vd;whh;”. Maf;fhud;

ePjpkhdhf;fg;gl;ltdha; tPl;Lf;Fg; Nghdhd;. NjtDf;F Kd;ghf

ePjpkhdhf;fgl;ltdhfTk;> NjtNdhL epw;f jFjpAilatdhfTk;>

Njtdhy; kd;dpf;fg;gl;ltdhfTk; ,Ue;jhd;. mtd; Vd;

kd;dpf;fg;gl;lhd; ? mtd; NjtNdhL epw;f jFjp nfhz;ltdhf>

ePjpkhdhf;fgl;ltdhf> jd; tPl;Lf;F Nghdhd;. Mdhy;> me;j

ghpNrad; Vd; ePjpkhdhf;fg;gltpy;iy? Vndd;why; ghpNrad;

jd;id Nkd;ikgLj;jpf;nfhz;lhd;. ehd; kw;wth;fis fhl;bYk;

rpwe;jtd;! ehd; ghtNk nra;atpy;iy! ehd; kw;wth;fis Nghy

my;y vd;W nrhy;yp jd;idj;jhNd Nkd;ikgLj;jpf; nfhz;lhd;.

mNj rkak; Maf;fhuNdh NjtDf;F Kd;ghf jhd; ghtp vd;W

mwpe;jpUe;jhd;. NjtDf;F nfhLf;f mtdplk; vJTk; ,y;iy.

mtNdh ghtpahd kdpjd;.  ePjpkhd;fisay;y>  ghtpfisNa

,ul;rpf;f fpwp];J ,NaR cyfj;jpy; te;jhh; vd;W Ntjhfkk;

nrhy ;Yf pwJ . ehk ;midtUk ;  ghtk ;nra ;J Njt

kfpikaw;wth;fshNdhk;. ,e;j Maf;fhud; jd;idj;jhd;

jho;j;jpdhd;. mjdhy; ghtkd;dpg;igAk;> ,uf;fj;ijAk;

ngw;Wf;nfhz;lhd;.

   fpUigapdhy; cz;lhFk; ,ul;rpg;ig gw;wp ghu;f;fpNwhk;.

fpUig vd;gJ xU mw;Gjkhd thh;j;ij. mij Fwpj;J

midtuhYk; mq;fpfhpf;fg;gl;ljhd tpsf;fj;ij nrhy;fpNwd;.

fpUignad;gjpy; mij fhl;bYk; mjpfk; ,Uf;fpwJ. Gjpa Vw;ghL

vOjg;gl;Ls;sjhd fpNuf;f nkhopapy; fpUig vd;w thh;j;ij

“Nfhp];” vd;gjhFk;. fpUigia gw;wpa mq;fpfhpf;fg;gl;Ls;s

tpsf;fkhdJ vd;dntd;why;: fpUig ngw jFjp ,y;yhjtu;fSf;F

Njtd; ,ytrkhf mspf;Fk; NjtDila jaT. ,q;Nf ,e;j

Maf;fhud; Njtdplk; ,Ue;J vijAk; ngw;Wf;nfhs;s

jFjpaw;wtdhapUe;Jk;  mtd; jd;idj;jhd; jho;j;jpdgbapdhy;

NjtDila ,uf;fj;ij ngw;whd;. fpUigia Fwpj;j kw;nwhW

fpNuf;fg;gjk; “fhp\;kh” vd;gjhFk;.
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mjhtJ Nfhp]; vd;w thh;j;ijapd; ,Wjpapy; “kh”vd;w gjKk;

Nrh;e;jpUf;Fk;. mjd; mu;j;jk; vd;dntd;wy;> NjtDila

fpUigapd; Fwpg;gpl;l ntspg;ghL my;yJ tbtk; vd;gjhFk;;.

,e;j Maf;fhud; ePjpkhdhf;fg;gLjiyAk;> NjtDf;FKd;ghf

epw;f jFjpiaAk; <thf ngw;Wf;nfhz;lhd;.

   Nuhku; 5:17y;> “my;yhkYk;> xUtDila kPWjypdhNy> me;j

xUtd;%ykha;> kuzk; Mz;Lnfhz;bUf;f> fpUigapd;

ghpg+uzj;ijAk; ePjpahfpa <tpd; ghpg+uzj;ijAk; ngWfpwth;fs;

,NaRfpw p] ;J vd;Dk; xUtuhNy [Ptid mile;J

MSthh;fnsd;gJ mjpfepr;rakhNk”. Njtd; jkf;F Kd;ghf

ePq;fSk; ehDk; jFjpAs;stu;fshf epw;Fk; tha;g;gpid <thf

jUfpwhh;. ehk; vLj;Jf;nfhz;l Ntj gFjpapd;gb ,e;j Maf;fhud;

,NaRfpwp];Jtpd; %ykhf kl;LNk fpilf;ff;$bajhd ePjpiaAk;

ePjpkhdhf;fg;gLjiyAk; <thff; fz;lile;jhd;. Nahthd;1:17y;>

“epahag;gpukhzk; NkhNrapd; %ykhf nfhLf;fg;gl;lJ fpUigAk;

rj;jpaKk; ,NaRfpwp];Jtpd; %ykhf cz;lhapd vd;W

nrhy;fpwJ”. jhd; NjtDf;F Kd;ghf epw;fpwjw;;F jFjpaw;wtd;

vd;gij czh;e;J> jd;idj;jhd; jho;j;jp>  NjtDila

,uf;fj;jpw;fhf Ntz;bf;nfhs;fpwtDf;F kl;LNk me;j fpUig

nfhLf;fg;gl$bajhf ,Uf;fpwJ. mg;gbgl;lth;fs;jhd;

NjtDila ,uf;fj;ijAk; kd;dpg;igAk; ngw;Wf;nfhs;fpd;wdh;.
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     rP\j;Jt Nfs;tpfs;     rP\j;Jt Nfs;tpfs;     rP\j;Jt Nfs;tpfs;     rP\j;Jt Nfs;tpfs;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk; kw;Wk; kw;Wk; kw;Wk; kw;Wk;

  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;

1. Y}f;fh 18:9I thrpf;fTk;. ctik vd;why; vd;d?

Y}f;fh 18:9 - 12- Y}f;fh 18:9 - 12- Y}f;fh 18:9 - 12- Y}f;fh 18:9 - 12- Y}f;fh 18:9 - 12- md;wpAk;> jq;fis ePjpkhd;fnsd;W ek;gp>

kw;wth;fis mw;gkhnaz;zpd rpyiuf;Fwpj;J> mth; xU

ctikiar; nrhd;dhh;: ,uz;L kD\h; n[gk;gz;Zk;gb

Njthyaj;Jf;Fg; Nghdhh;fs;@ xUtd; ghpNrad;> kw;wtd;

Maf;fhud;. ghpNrad; epd;W: NjtNd! ehd; gwpfhuh;>

mepahaf;fhuh;> tpgrhuf;fhuh; Mfpa kw;w kD\iug;NghyTk;>

,e ;j Maf ;fhuidg ;NghyTk ; ,uhjj pdhy ; ck ;ik

];Njhj;jphpf;fpNwd;. thuj;jpy; ,uz;Ljuk; cgthrpf;fpNwd;@ vd;

rk;ghj;jpaj;jpnyy;yhk; jrkghfk; nrYj;jptUfpNwd; vd;W>

jdf;Fs;Ns n[gk;gz;zpdhd;.

2. Y}f;fh 18:9I thrpf;fTk;.  ,NaR ,e;j ctikia ahiu

  Fwpj;J $wpdhh;?

3. Y}f;fh 18:9I (trdj;jpd; filrpgFjp) RaePjp cilath;fs;

vg;nghOJk; kw;wtu;fsplk; jq;fisg;gw;wpa Fzhjpraq;fis

ntspg;gLj;Jthu;fs;. 18:9d; gb me;j Fzhjpraq;fs; ahit?

    A. mth;fs; kw;wth;fis tpUk;Gthh;fs;.

    B. mth;fs; kw;wth;fis mw;gkhfNth fPohdth;fshfNth

     rpe;jpg;ghh;fs;.

    C. mth;fs; kw;wth;fis Nerpg;ghh;fs;.
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4. Y}f;fh 18:10I thrpf;fTk;. ,uz;LNgh; n[gpf;Fk;gb

  Nghdhh;fs;. ,d;iwa tof;F nrhy;ypd;gb mth;fs;

  n[gpf;Fk;gb vq;F nrd;whh;fs;?

5. Y}f;fh 18:10I thrpf;fTk;. me;j kdpjh;fs; ahh;?

6. Y}f;fh 18:11I thrpf;fTk;. ghpNraDila n[gk; vd;d?

7. Y}f;fh 18:12I thrpf;fTk;. cgthrk; vd;gjpd; mu;j;jk; vd;d?

8. Y}f;fh 18:12I thrpf;fTk;. jrkghfk; nfhLg;gjpd;

  mh;j;jk; vd;d?

9. Y}f;fh 18:13I thrpf;fTk;. Maf;fhud; vq;F epd;whd;>Vd;

  mq;F epd;whd;?

Y}f;fh 18:13-14Y}f;fh 18:13-14Y}f;fh 18:13-14Y}f;fh 18:13-14Y}f;fh 18:13-14 - Maf;fhud; J}uj;jpNy epd;W> jd;fz;fisAk;

thdj;Jf;F VnwLf;fj; Jzpahky;> jd; khh;gpNy mbj;Jf;nfhz;L:

NjtNd! ghtpahfpa vd;Nky; fpUigahapUk; vd;whd;. mtdy;y>

,tNd ePjpkhdhf;fg;gl;ltdha;j; jd; tPl;Lf;Fj; jpUk;gpg;Nghdhd;

vd;W cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;@ Vnddpy; jd;id

cah;j;JfpwtndtDk; jho;j;jg;gLthd;> jd;idj; jho;j;Jfpwtd;

cah;j;jg;gLthd; vd;whh;.

10. Y}f;fh 18:13I thrpf;fTk;. Maf;fhud; Vd; mz;zhu;e;J

ghu;f;fhky; jiyia njhq;fg;Nghl;Lf; nfhz;lhd;?

11. Y}f;fh 18:13I thrpf;fTk;. Maf;fhudpd; n[gk; vd;d?

12. Y}f;fh 18:14I thrpf;fTk;. ,th;fspy; ahh; tPl;;Lf;Fj; jpUk;gp

NghdNghJ ePjpkhdhf;fg;gl;ltd; vd;W mwptpf;fg;gl;lhd;?
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13. Y}f;fh 18:14I thrpf;fTk;. gupNradpy;yhky; Vd; Maf;fhud;

   ePjpkhdhf mwptpf;fg;gl;lhd;?

14.  Y}f;fh 18:14I thrpf;fTk;. Maf;fhuid Njtd; kd;dpj;jhuh?

15. Nuhkh; 10:13I thrpf;fTk;. ePq;fs; ,g;NghJ NjtDila

r%fj;jpy; Koq;fhiy Klf;fp cq;fs; cs;sj;jpd; Moj;jpy;

,Ue;J NjtNd ehd; ghtp vd; Nky; fpUigahapUk; vd;W

nfQ;rpdhy; Maf;fhuDf;F nra;jJ NghyNt cq;fSf;Fk;

nra;thuh?

N u hkh ; 1 0 : 1 3  -N u hkh ; 1 0 : 1 3  -N u hkh ; 1 0 : 1 3  -N u hkh ; 1 0 : 1 3  -N u hkh ; 1 0 : 1 3  -  Mjyhy ;  fh ; j ; jUila ehkj ;ijj ;

njhOJnfhs;Sfpw vtDk; ,ul;rpf;fg;gLthd;

1Nahthd; 1:8-91Nahthd; 1:8-91Nahthd; 1:8-91Nahthd; 1:8-91Nahthd; 1:8-9 ekf;Fg; ghtkpy;iynad;Nghkhdhy;> ek;ik

ehNk tQ;rpf;fpwth;fshapUg;Nghk;> rj;jpak; ekf;Fs; ,uhJ.(9)
ek;Kila ghtq;fis ehk; mwpf;ifapl;lhy;> ghtq;fis ekf;F
kd;dpj;J vy;yh mepahaj;ijAk; ePf;fp ek;ikr; Rj;jpfhpg;gjw;F

mth; cz;ikAk; ePjpAk; cs;stuhapUf;fpwhh;.
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         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;

1. Y}f;fh18:9I thrpf ;fTk;. ctik vd;why; vd;d?

Ntjhfk ctikfs; vd;gJ Mtpf;Fupa rj;jpaq;fisNtjhfk ctikfs; vd;gJ Mtpf;Fupa rj;jpaq;fisNtjhfk ctikfs; vd;gJ Mtpf;Fupa rj;jpaq;fisNtjhfk ctikfs; vd;gJ Mtpf;Fupa rj;jpaq;fisNtjhfk ctikfs; vd;gJ Mtpf;Fupa rj;jpaq;fis

tpsq;fg;gz;Zk; fijfshFk;.tpsq;fg;gz;Zk; fijfshFk;.tpsq;fg;gz;Zk; fijfshFk;.tpsq;fg;gz;Zk; fijfshFk;.tpsq;fg;gz;Zk; fijfshFk;.

2. Y}f;fh18:9I thrpf;fTk;. ,NaR ,e;j ctikia ahUf;F

$wpdhh;?

jhq;fs; ePjpkhd;fs; vd;W jq;fisNa vz;zpf;nfhs;Sk;jhq;fs; ePjpkhd;fs; vd;W jq;fisNa vz;zpf;nfhs;Sk;jhq;fs; ePjpkhd;fs; vd;W jq;fisNa vz;zpf;nfhs;Sk;jhq;fs; ePjpkhd;fs; vd;W jq;fisNa vz;zpf;nfhs;Sk;jhq;fs; ePjpkhd;fs; vd;W jq;fisNa vz;zpf;nfhs;Sk;

RaePjpfhuiu Fwpj;J $wpdhh;RaePjpfhuiu Fwpj;J $wpdhh;RaePjpfhuiu Fwpj;J $wpdhh;RaePjpfhuiu Fwpj;J $wpdhh;RaePjpfhuiu Fwpj;J $wpdhh;

3. Y}f;fh 18:9I thrpf;fTk;. (trdj;jpd; filrpgFjp) RaePjp

cilath;fs; vg;NghJk; kw;wth;fsplk; jq;fisg;gw;wpa

Fzhjpraq;fis ntspg;gLj;Jthh;fs; Y}f;fh 18:9d; gb me;j

Fzhjpraq;fs; ahit?

B. mth;fs; kw;wth;fis mw;gkhfNth fPohdth;fshfNth. mth;fs; kw;wth;fis mw;gkhfNth fPohdth;fshfNth. mth;fs; kw;wth;fis mw;gkhfNth fPohdth;fshfNth. mth;fs; kw;wth;fis mw;gkhfNth fPohdth;fshfNth. mth;fs; kw;wth;fis mw;gkhfNth fPohdth;fshfNth

rpe;jpg;ghh;fs;rpe;jpg;ghh;fs;rpe;jpg;ghh;fs;rpe;jpg;ghh;fs;rpe;jpg;ghh;fs;

4.  Y}f;fh 18:10I thrpf;fTk;. ,uz;LNgh; n[gpf;Fk;gb Nghdhh;fs;

,d;iw tof;F nrhy;ypd;gb mth;fs;n[gpf;Fk;gb vq;Nf

nrd;whh;fs;?

jpUr;rigf;FjpUr;rigf;FjpUr;rigf;FjpUr;rigf;FjpUr;rigf;F

5. Y}f;fh 18:10I thrpf;fTk;. me;j kdpjh;fs; ahh;?
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6. Y}f;fh 18:11I thrpf;fTk;. ghpNraDila n[gk; vd;d?

NjtNd kw;wth ;fis Nghy ,y;yhjgbahy; ck;ikNjtNd kw;wth ;fis Nghy ,y;yhjgbahy; ck;ikNjtNd kw;wth ;fis Nghy ,y;yhjgbahy; ck;ikNjtNd kw;wth ;fis Nghy ,y;yhjgbahy; ck;ikNjtNd kw;wth ;fis Nghy ,y;yhjgbahy; ck;ik

];Njhj;jhpf;fpNwd; (ehd; ghtpay;y) ehd; Nkhrbf;fhud;];Njhj;jhpf;fpNwd; (ehd; ghtpay;y) ehd; Nkhrbf;fhud;];Njhj;jhpf;fpNwd; (ehd; ghtpay;y) ehd; Nkhrbf;fhud;];Njhj;jhpf;fpNwd; (ehd; ghtpay;y) ehd; Nkhrbf;fhud;];Njhj;jhpf;fpNwd; (ehd; ghtpay;y) ehd; Nkhrbf;fhud;

my;y> mepahaf;fhud; my;y>tpgr;rhuf;fhud; my;y ,e;jmy;y> mepahaf;fhud; my;y>tpgr;rhuf;fhud; my;y ,e;jmy;y> mepahaf;fhud; my;y>tpgr;rhuf;fhud; my;y ,e;jmy;y> mepahaf;fhud; my;y>tpgr;rhuf;fhud; my;y ,e;jmy;y> mepahaf;fhud; my;y>tpgr;rhuf;fhud; my;y ,e;j

Maf;fhuid NghyTk; my;y vd;gNj mtDila n[gkhfMaf;fhuid NghyTk; my;y vd;gNj mtDila n[gkhfMaf;fhuid NghyTk; my;y vd;gNj mtDila n[gkhfMaf;fhuid NghyTk; my;y vd;gNj mtDila n[gkhfMaf;fhuid NghyTk; my;y vd;gNj mtDila n[gkhf

,Ue;jJ.,Ue;jJ.,Ue;jJ.,Ue;jJ.,Ue;jJ.

7. Y}f;fh 18:12I thrpf;fTk;. cgthrk; vd;gjpd; mu;j;jk; vd;d?

czT rhg;gplhky; ,Ug;gJczT rhg;gplhky; ,Ug;gJczT rhg;gplhky; ,Ug;gJczT rhg;gplhky; ,Ug;gJczT rhg;gplhky; ,Ug;gJ

8. Y}f;fh 18:12I thrpf;fTk;. jrkghfk; nfhLg;gjpd; mh;j;jk;

vd;d?

xUtDila tUkhdj;jpy; gj;jpy; xU gq;if nfhLg;gJxUtDila tUkhdj;jpy; gj;jpy; xU gq;if nfhLg;gJxUtDila tUkhdj;jpy; gj;jpy; xU gq;if nfhLg;gJxUtDila tUkhdj;jpy; gj;jpy; xU gq;if nfhLg;gJxUtDila tUkhdj;jpy; gj;jpy; xU gq;if nfhLg;gJ

9. Y}f;fh 18:13I thrpf;fTk;. Maf;fhud; vq;F epd;whd;> Vd;

mq;F epd;whd;?

J}uj;jpy; epd;whd;. Njthyaj;jpw;Fs; Nghtjw;F mtd;J}uj;jpy; epd;whd;. Njthyaj;jpw;Fs; Nghtjw;F mtd;J}uj;jpy; epd;whd;. Njthyaj;jpw;Fs; Nghtjw;F mtd;J}uj;jpy; epd;whd;. Njthyaj;jpw;Fs; Nghtjw;F mtd;J}uj;jpy; epd;whd;. Njthyaj;jpw;Fs; Nghtjw;F mtd;

ntl;fg;gl;lhd;. fhuzk; me;j msT Nkhrkhd ghtpahfntl;fg;gl;lhd;. fhuzk; me;j msT Nkhrkhd ghtpahfntl;fg;gl;lhd;. fhuzk; me;j msT Nkhrkhd ghtpahfntl;fg;gl;lhd;. fhuzk; me;j msT Nkhrkhd ghtpahfntl;fg;gl;lhd;. fhuzk; me;j msT Nkhrkhd ghtpahf

,Ue;jgbahy; Njthyaj;jpd; ntspNa epd;whd;.,Ue;jgbahy; Njthyaj;jpd; ntspNa epd;whd;.,Ue;jgbahy; Njthyaj;jpd; ntspNa epd;whd;.,Ue;jgbahy; Njthyaj;jpd; ntspNa epd;whd;.,Ue;jgbahy; Njthyaj;jpd; ntspNa epd;whd;.

10. Y}f;fh 18:13I thrpf;fTk;. Maf;fhud; Vd; mz;zhe;J

ghh;f;fhky; jiyia njhq;fg; Nghl;Lf; nfhz;lhd;?

e Pq ;fs; ahUf;fhtJ jtW nra;Jtpl ;lhy; mth;fisePq ;fs; ahUf;fhtJ jtW nra;Jtpl ;lhy; mth;fisePq ;fs; ahUf;fhtJ jtW nra;Jtpl ;lhy; mth;fisePq ;fs; ahUf;fhtJ jtW nra;Jtpl ;lhy; mth;fisePq ;fs; ahUf;fhtJ jtW nra;Jtpl ;lhy; mth;fis

Kfj;Jf;F Neuhf re;jpf;f Kbahjy;yth? mJ Nghyj;jhd;Kfj;Jf;F Neuhf re;jpf;f Kbahjy;yth? mJ Nghyj;jhd;Kfj;Jf;F Neuhf re;jpf;f Kbahjy;yth? mJ Nghyj;jhd;Kfj;Jf;F Neuhf re;jpf;f Kbahjy;yth? mJ Nghyj;jhd;Kfj;Jf;F Neuhf re;jpf;f Kbahjy;yth? mJ Nghyj;jhd;

mtd; Njt r*fj;ij ghh;f;f ntl;fg;gl;lhd;.mtd; Njt r*fj;ij ghh;f;f ntl;fg;gl;lhd;.mtd; Njt r*fj;ij ghh;f;f ntl;fg;gl;lhd;.mtd; Njt r*fj;ij ghh;f;f ntl;fg;gl;lhd;.mtd; Njt r*fj;ij ghh;f;f ntl;fg;gl;lhd;.
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11. Y}f;fh 18:13I thrpf;fTk;. Maf;fhudpd; n[gk; vd;d?

ghtpahfpa vd; Nky; fpUigahapUk;.ghtpahfpa vd; Nky; fpUigahapUk;.ghtpahfpa vd; Nky; fpUigahapUk;.ghtpahfpa vd; Nky; fpUigahapUk;.ghtpahfpa vd; Nky; fpUigahapUk;.

12. Y}f;fh 18:14I thrpf;fTk;. ,th;fspy; ahh;> tPl;;Lf;Fg; Nghd

NghJ ePjpkhdhf;fg;gl;ltd; vd;W mwptpf;fg;gl;lhd;?

Maf;fhud;.Maf;fhud;.Maf;fhud;.Maf;fhud;.Maf;fhud;.

13. Y}f;fh 18:14I thrpf;fTk;. gupNradpy;yhky; Vd; Maf;fhud;

kl;Lk; ePjpkhdhf mwptpf;fg;gl;lhd;?

Maf;fhud; NjtDf;F Kd;ghf jd;id jho;j;jpdhd;.Maf;fhud; NjtDf;F Kd;ghf jd;id jho;j;jpdhd;.Maf;fhud; NjtDf;F Kd;ghf jd;id jho;j;jpdhd;.Maf;fhud; NjtDf;F Kd;ghf jd;id jho;j;jpdhd;.Maf;fhud; NjtDf;F Kd;ghf jd;id jho;j;jpdhd;.

gupNraNdh ngUikNahbUe;jhd;> jdf;F ,ul;rfh; NjitgupNraNdh ngUikNahbUe;jhd;> jdf;F ,ul;rfh; NjitgupNraNdh ngUikNahbUe;jhd;> jdf;F ,ul;rfh; NjitgupNraNdh ngUikNahbUe;jhd;> jdf;F ,ul;rfh; NjitgupNraNdh ngUikNahbUe;jhd;> jdf;F ,ul;rfh; Njit

vd;W mtd; Nahrpf;fNtapy;iyvd;W mtd; Nahrpf;fNtapy;iyvd;W mtd; Nahrpf;fNtapy;iyvd;W mtd; Nahrpf;fNtapy;iyvd;W mtd; Nahrpf;fNtapy;iy

14. Y}f;fh 18:14I thrpf;fTk;. Maf;fhuid Njtd; kd;dpj;jhuh?

Mk;. kd;dpj;jhu;.Mk;. kd;dpj;jhu;.Mk;. kd;dpj;jhu;.Mk;. kd;dpj;jhu;.Mk;. kd;dpj;jhu;.

15. Nuhkh; 10:13I thrpf;fTk;. ePq;fs; ,g;NghJ NjtDila

r*fj;jpy; Koq;fhiy Klf;fp cq;fs; cs;sj;jpd; Moj;jpy;

,Ue;J NjtNd ehd; ghtp vd; Nky; fpUigahapUk; vd;W

nfQ;rpdhy; Maf;fhuDf;F nra;jJ NghyNt cq;fSf;Fk;

nra;thuh?

Mk; epr;rak; kd;dpg;ghu;. mth; vd;id kd;dpj;J vy;yhMk; epr;rak; kd;dpg;ghu;. mth; vd;id kd;dpj;J vy;yhMk; epr;rak; kd;dpg;ghu;. mth; vd;id kd;dpj;J vy;yhMk; epr;rak; kd;dpg;ghu;. mth; vd;id kd;dpj;J vy;yhMk; epr;rak; kd;dpg;ghu;. mth; vd;id kd;dpj;J vy;yh

mepahaj;ijAk; ePf ;fp Rj;jpfhpg ;ghu ; . 1Nahthd; 1:8-9mepahaj;ijAk; ePf ;fp Rj;jpfhpg ;ghu ; . 1Nahthd; 1:8-9mepahaj;ijAk; ePf ;fp Rj;jpfhpg ;ghu ; . 1Nahthd; 1:8-9mepahaj;ijAk; ePf ;fp Rj;jpfhpg ;ghu ; . 1Nahthd; 1:8-9mepahaj;ijAk; ePf ;fp Rj;jpfhpg ;ghu ; . 1Nahthd; 1:8-9

ghu;f;fTk;.ghu;f;fTk;.ghu;f;fTk;.ghu;f;fTk;.ghu;f;fTk;.
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                 ghlk; 3

               fpUigapdhy; ePjp  fpUigapdhy; ePjp  fpUigapdhy; ePjp  fpUigapdhy; ePjp  fpUigapdhy; ePjp

                   lhd; f;Nuh

 ,d;iwajpdk; ehk; fpUigapdhy; cz;lhFk; ePjpia gw;wpa

fhupaq;fis ghu;f;fg; NghfpNwhk;. Nuhkh;3;:21-23y;>“,g;gbapUf;f

ghtj;ij mwpfpw mwpT epahag;gpukhzj;jpdhy; tUfpwgbahy;

ve;j kD\Dk; epahagpukhzj;jpd; fpupiafspdhNy NjtDf;F

Kd;ghf ePjpkhdhf;fg;gLtjpy;iy. ,g;gbapUf;f epahag;gukhzk;

,y;yhky; NjtePjp ntspahf;fg;gl;bUf;fpwJ. mijFwpj;J

epahag;gpukhzKk; jPu;f;fjuprdq;fSk; rhl;rpapLfpwJ. mJ

,NaRfpwp];Jitgw;Wk; tpRthrj;jpdhNy gypf;Fk; NjtePjpNa>

tpRthrpf;fpw vth;fSf;Fs;Sk; vth;fs; NkYk; mJ gypf;Fk;

tpj ;jpahrNk(NtWghL),y;iy. vy;yhUk; ghtQ;nra;J

(tPo;r;rp)Njtkfpikaw;wth;fshfp”> (FwpaPl;bw;Fs; cs;sJ ehd;

nrhd;dJ) vd;W nrhy;fpwJ.

  ,e;j trdk; nrhy;Yfpwij ftdpAq;fs;. “,g;gbapUf;f

epahag;gpukhzk; ,y;yhky; NjtePjp ntspahf;fg;gl;bUf;fpwJ”.

ehd; xU rkak; xU kdpjdplk; guNyhfk; nry;tjw;F ePq;fs;

vd;d nra;a Ntz;Lnkd;W epidf;fpd;wPu;fs; vd;W Nfl;Nld;.

mjw;F mtu; gj;J fw;gidfis filgpbf;fNtz;Lk; vd;Wk;>

jd; kidtpf;F cz;ikahf ,Uf;fNtz;Lk; vd;Wk;> xOf;fKs;s

tho;f;if thoNtz;Lk; vd;Wk;> $wpdhu;. mg;NghJ mtuplk;

guNyhfj;jpy; NjtDila r%fj;jpw;F my;yJ NjtDila

,uh[;[pak; Nghtjw;F ePq;fs; vd;d nra;a Ntz;Lnkd;W



cq;fSf;F njupAkh? cq;fSila ePjpahdJ NjtDila

ePjpf;F xj;jpUf;fNtz;Lk; vd;Nwd;? mjw;F mtu;> vd;d! kWgbAk;

nrhy;Yq;fs; vd;whu;.  NjtDf;F rkkhd ePjpia cila

kdpjd; vtUNk ,y;iy.  xNu xUtu;jhd; me;j ePjpia

cilatuhf ,Uf;fpwhh;. mth;jhd; ,NaR fpwp];J vd;whh;.

mg;NghJ ehd;> ePq;fs; nrhd;dJ kpfTk; rhpahdJ> cl;GwNkh

ntspg;GwNkh ehk; ahUNk ekJ jdpg;gl;lKiwapy; fw;gidfis

rhpahf filgpbj;jJ ,y;iy> MdhYk; NjtDf;F Kd;ghf

ehk; fpl;br;NrUk;gbf;F> mtuJ ePjpf;F xj;jpUf;fpd;w ePjpahdJ

ekf;F mj;jpahtrpakhapUf;fpwJ.

   mijj;jhd; 21k;> 22k; trdq;fs; kpfTk; rhpahf ekf;F

nrhy;fpwJ.  “,g;gbapUf;f> epahag;gpukhzkpy;yhky; NjtePjp

ntspahf;fg;gl;bUf;fpwJ@ mijf;Fwpj;J epahag;gpukhzKk;

j P h ; f ; fjh p rdq ;fSk ;  rhl ; r pa pLf pwJ . 2 2 .  mJ

,NaRfpwp];Jitg;gw;Wk; tpRthrj;jpdhNy gypf;Fk; NjtePjpNa@

tpRthrpf;fpw vth;fSf;Fs;Sk; vth;fs;NkYk; mJ gypf;Fk;>

tpj;jpahrNk ,y;iy”.   cq;fSf;Fk; vdf;Fk; Njtd;

juf;$bajhd ePjpnad;gJ> “,NaR fpwp];Jtpd; Nky;  itf;Fk;

tpRthrj;jpd;    %ykhf” ekf;F cz;lhfpwJ. NkYk; mtiu

tpRthrpf;fpd;w midtUf;Fk; mJ nfhLf;fg;gl;bUf;fpwJ. ,uz;L

tpjkhd ePjpfs; ,Uf;fpwJ> xd;W kD\Dila ePjpahFk;>

kw;nwhd;W NjtDila ePjp vd;gjhFk;. kdpjDila ePjpnad;gJ>

xU kdpjDila rpwe;j eltbf;iffSk;> rpwe;j nray;fSkhFk;.

Mdhy; mJ mth;fis NjtDf;F Kd;ghf cfe;jth;fshf

Mf;fkhl;lhJ. NjtDila ePjpf;F rkkhd ePjp ,Uf;f Ntz;baJ

kpfTk; mtrpakhdjhFk;. NjtNd mij cq;fSf;F

nfhLf;fpwhh;. NjtDila ePjpnad;gJ epahag;gpukzq;fSf;F

mg ;ghw ;gl ;ljhFk ; . mJ epahag ;g pukhzk; ,y;yhky;

ntspahf;fg;gl;l NjtDila ePjpNa.

   mijg;gw;wp fpNuf;fg; gjj;jpy;; cWjpahd Fwpg;Gfs; vJTk;

,y;iy. mg;gbapUg;gjpdhy; epahag;gpukhzj;jpw;F mg;ghw;gl;l

tpjj;jpy; Njtd; jkJ ePjpiaNa ekf;F nfhLf;fpwhh; vd;gJ
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jhd; mjd; mu;j; ;jkhfpwJ. epahag;gpukhzj;jpd;gbahd

ePjpnad;gJ fphpiafspdhy; rk;ghjpf;ff;$bajhf ,Uf;fpwJ.

mg;NghJjhd; NjtDf;F Kd;G mq;fPfhpg;G cz;lhFk; vd;W

vz;zg;gLfpwJ. midj;J cyf kjq;fSk; NjtDila

mq;fPfhpg;ig jk;Kila fphpiafspdhy; rk;ghjpj;J> rhjpj;Jjhd;

ehk; mij ngw;Wf; nfhs;s KbAk; vd;W ek;Gfpd;wJ. RtpNr\k;

vd;w thh;j;ijapd; mu;j;jk; “ew;nra;jp” vd;gjhFk;. rtpNr\j;jpd;

me;j ew;nra;jp vd;dntd;why; Njtd; jkJ nrhe;j ePjpiaf;

nfhLf;f tpUk;Gfpwhu;. ,NaR fpwp];J ek;Kila  ghtq;fSf;fhf

rpYitapy; kupj;jijAk; mjd; %ykhf    epahag;gpukhzj;jpw;F

<lhd ePjp  ekf;F itf;fg;gl;bUf;fpwijAk; tpRthrpf;fpw

vy;NyhUf;Fk;  mtu; jk;Kila nrhe;j ePjpia nfhLf;fpwhu;.

,J epahag;gpukhzk; ,y;yhky; cz;lhFk; NjtDila ePjp.

,J ek;Kila  fpupiafspdhNyh> rk;ghjpg;gjpdhNyh>

rhjpj ;Jfhl ;LtjpdhNyh ,y;yhky; ,NaRfpw p];Jit

tpRthrpg;gjpd; %ykhf tUfpwJ.

  22tJ trdj;ij ftdpAq;fs;. ,NaR fpwp];Jit tpRthrpg;gjd;

%yk; tUk; NjtePjpahdJ> tpRthrpf;fpw vtu;fSf;Fs;Sk;

vtu;fs;NkYk; vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ. Njt ePjpahdJ

tpRthrpf;fpw vth;fSf;Fs;Sk; vth;fs;NkYk; mJ gypf;Fk;.

Vd; Njtd; jk;Kila ePjpia midtUf;Fk; nfhLf;fpwhu;?

“(tpj;jpahrNk ,y;iy) ehk;> vy;yhUk; ghtQ;nra;J

Njtkfpikaw;wth;fshfp”> (FwpaPl;bw;Fs; cs;sJ ehd;

nrhd;dJ). ePq;fs; ghtk; nra;jpUf;fpwPh;fs;> ehd; nra;jpUf;fpNwd;.

ehk; midtUk; NjtDila juj;jpd; mstpw;Fk; G+uzj;jpw;F

Gwk;ghdtu;fshNdhk;. ek;Kila ghtj;jpd; fhuzj;jpdhy; ekf;F

Njitahd ngupa fhupak; vJntd;why; NjtDila mq;fPfupg;Gk;>

rupahd cwTk;> ePjpkhdhFk; epiyANk.  NkYk; ,J

epahag;gpukhz fpupiafspdhy; ekf;F cz;lhfhky; ,NaR

fpwp];Jtpd;Nky; ehk; itf;Fk; tpRthrj;jpdhy; Njtdhy; ekf;F
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mUsg;gl;ljhf ,Uf;fpwJ. NjtDila ePjpahdJ cq;fSila

ve;jtpjkhd fpupiafspdhYk; nfhLf;fg;gl;ljy;y. cq;fs;

Kaw;rp> gpuahrq;fs;>  rk;ghj;jpaq;fspdhy; cz;lhfhJ. mJ

,NaRfpwp];Jtpd; Nky; itf;Fk; tpRthrj;jpdhy;> mtiu rhu;e;J

nfhs;Sk; ek;gfjd;ikapdhYk; cz;lhfpwJ.

   Mgpufhk;(A+j Kw;gpjh)vt;thW ,ul;rpf;fg;gl;ljhf Ntjk;

nrhy;fpwJ. mtd; Njtid tpRthrpj;jhd;. Njtd; mtDf;F

nfhLj;j thf;Fj;jq;fis tpRthrpj;jhd;. MdgbapdhNy Njt

ePjpahdJ mtDila fzf;fpy; nfhz;L tug;gl;lJ. Mgpufhk;

jdJ tpRthrj;jpdhNy NjtDf;F Kd; ePjpkhdhf mwpag;gl;lhd;

vd;Dk; fhupak; mtDf;F kl;Lkhdjy;y. xU kdpjd;

,NaRfpwp];Jtpd; Nky; tpRthrk; itg;gjpd; %yk; mtd; ePjpkhd;

vd;W mwptpf;fg;gl;lhu; vd;W Nuhku; 3:21-22y; thrpf;fpNwhk;.

ek;Kila ghtq;fSf;fhf jkJ ,uj;jj;ij rpe;jp  fpuaj;ij

nrYj;jp Kbj;jgbahy;> fpwp];Jit tpRthrpf;fpw ve;j xU

kdpjDk; jdJ tho;tpy; ePjpAs;stu;fshf (ePjpkhdhf) Mdjhf

fzf;fpy; Nru;j;Jf;nfhs;sg;gLfpwJ vd;W Ntjk; nrhy;YfpwJ.

 Nuhku; 5:17y;> “my;yhkYk;> xUtDila kPWjypdhNy> me;j
xUtd;%ykha;> kuzk; Mz;Lnfhz;bUf;f> fpUigapd;
ghpg+uzj;ijAk; ePjpahfpa <tpd; ghpg+uzj;ijAk; ngWfpwth;fs;
,NaRfpw p] ;J vd;Dk; xUtuhNy [Ptid mile;J

MSthh;fnsd;gJ mjpfepr;rakhNk” vd;W nrhy;YfpwJ. Njtd;

cq;fSf;F ePjpiaAk; NjtDf;F Kd;G ePjpkhdhf epw;Fk;

rpyhf;fpaj;ijAk; jhdkhf nfhLj;jpUf;fpwhu;. jhdkhf

nfhLf;fg;gl;l mJ fpuak; nfhLj;Jjhd;  thq;fg;gl;lJ. MapDk;

mij ngw;Wf;nfhs;gtu; fpuak; nrYj;j Ntz;ba mtrpak;

,y;iy. ePq;fs; vdf;F guprhf xU nghUis nfhLj;Jtpl;L

mjd; gpd;G vd;id mjw;fhd fpuaj;ij nrYj;Jk;gb $wpdhy;

mJ guprhf ,Uf;f KbahJ. ,Ug;gpDk; me;j gupRf;fhd
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fpuaj;ij ePq;fs; nrYj;jpapUf;fpwPu;fs;. cq;fSf;Fk; vdf;Fk;

Njtd; ePjpia <thf fpilf;fg;gz;zpapUf;fpwhu;. MapDk; ,e;j

guprhfpa ePjpiaAk;> tpLjiyiaAk;> NjtDf;F Kd;G rupahd

epiyapy; epw;Fk; rpyhf;fpaj;ijAk; ,NaRfpwp];Jtpd;Nky; itf;Fk;

tpRthrj;jpd; %ykhfNt tUfpwJ.
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      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;

  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;
1. jPj;J 3:5I thrpf;fTk;. ekf;F Njitahd ePjpia ehNk

  cUthf;fpf; nfhs;s KbAkh?

jPj;J 3:5jPj;J 3:5jPj;J 3:5jPj;J 3:5jPj;J 3:5 -  -  -  -  - ehk; nra;j ePjpapd; fphpiafspdpkpj;jk; mth;
ek;ik ,ul;rpahky;> jkJ ,uf;fj;jpd;gbNa> kWn[d;k
KOf;fpdhYk;> ghpRj;j MtpapDila Gjpjhf;FjypdhYk; ek;ik
,ul;rpj;jhh;.

2. 2nfhupe;jpau; 5:21I thrpf;fTk;. ve;jtpjkhd ePjp
  ekf;F Njitaha; ,Uf;fpwJ?

2nfhupe;jpau; 5:212nfhupe;jpau; 5:212nfhupe;jpau; 5:212nfhupe;jpau; 5:212nfhupe;jpau; 5:21 -ehk; mtUf;Fs; NjtDila ePjpahFk;gbf;F>
ghtk; mwpahj mtiu ekf;fhfg; ghtkhf;fpdhh;.

3.  Nuhku; 3:22I thrpf;fTk;. ehk; vg;gb me;j epjpia

  ngw;Wf;nfhs;s KbAk;?

Nuhku; 3:22 -Nuhku; 3:22 -Nuhku; 3:22 -Nuhku; 3:22 -Nuhku; 3:22 -mJ ,NaRfpwp];Jitg;gw;Wk; tpRthrj;jpdhNy
gypf;Fk; NjtePjpNa@ tpRthrpf;fpw vth;fSf;Fs;Sk; vth;fs;NkYk;
mJ gypf;Fk;> tpj;jpahrNk,y;iy.

4. gpypg;gpau; 3:9I thrpf;fTk; . gpukhzj;jpdhy; cz;lhFk;

  ePjp vd;gJ vd;d?

gpypg;gpau; 3:9 -gpypg;gpau; 3:9 -gpypg;gpau; 3:9 -gpypg;gpau; 3:9 -gpypg;gpau; 3:9 -ehd; fpwp];Jit Mjhag;gLj;jpf;nfhs;Sk;gbf;Fk;>
epahag;gpukhzj;jpdhy; tUfpw RaePjpia cilatdhapuhky;>
fpwp];Jitg; gw;Wk; tpRthrj;jpdhy; tUfpwJk; tpRthr%ykha;j;
Njtdhy; cz;lhapUf;fpwJkhd ePjpia cilatdhapUe;J>
fpwp];JTf;Fs; ,Uf;fpwtndd;W fhzg;gLk;gbf;Fk;>
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5. fyhj;jpau; 2:21I thrpf;fTk;. NjtDilaf fpUigia ehk;

  vg;gb tpUjhthf;f KbAk;?

fyhj;jpau; 2:21-fyhj;jpau; 2:21-fyhj;jpau; 2:21-fyhj;jpau; 2:21-fyhj;jpau; 2:21- ehd; NjtDila fpUigia tpUjhthf;F
fpwjpy;iy@ePjpahd epahag;gpukhzj;jpdhNy tUkhdhy;> fpwp];J
khpj;jJ tPzhapUf;FNk.

6. Nuhku;5:17I thrpf;fTk;. NjtDila ePjpahdJ vg;gb

  ngw;Wf;nfhs;sg;gLfpwJ?

Nuhku; 5:17 - Nuhku; 5:17 - Nuhku; 5:17 - Nuhku; 5:17 - Nuhku; 5:17 - my;yhkYk;> xUtDila kPWjypdhNy> me;j
xUtd;%ykha;> kuzk; Mz;Lnfhz;bUf;f> fpUigapd;
ghpg+uzj;ijAk; ePjpahfpa <tpd; ghpg+uzj;ijAk; ngWfpwth;fs;
,NaRfpw p] ;J vd;Dk; xUtuhNy [Ptid mile;J
MSthh;fnsd;gJ mjpfepr;rakhNk.
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         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;
1. jPj;J 3:5I thrpf;fTk;. ekf;F Njitahd ePjpia ehNk

   cUthf;fpf; nfhs;s KbAkh?

,y;iy KbahJ.,y;iy KbahJ.,y;iy KbahJ.,y;iy KbahJ.,y;iy KbahJ.

2. 2nfhupe;jpau; 5:21I thrpf;fTk;. ve;jtpjkhd ePjp
   ekf;F Njitaha; ,Uf;fpwJ?

NjtDila ePjp (mJ ,NaRfpwp];J Kyk; cz;lhfpwJ)NjtDila ePjp (mJ ,NaRfpwp];J Kyk; cz;lhfpwJ)NjtDila ePjp (mJ ,NaRfpwp];J Kyk; cz;lhfpwJ)NjtDila ePjp (mJ ,NaRfpwp];J Kyk; cz;lhfpwJ)NjtDila ePjp (mJ ,NaRfpwp];J Kyk; cz;lhfpwJ)

3. Nuhku; 3:22I thrpf;fTk;. ehk; vg;gb me;j epjpia

  ngw;Wf;nfhs;s KbAk;?

,NaR fpwp];Jtpd; Nky; itf;Fk; tpRthrj;jpd; %ykhf.,NaR fpwp];Jtpd; Nky; itf;Fk; tpRthrj;jpd; %ykhf.,NaR fpwp];Jtpd; Nky; itf;Fk; tpRthrj;jpd; %ykhf.,NaR fpwp];Jtpd; Nky; itf;Fk; tpRthrj;jpd; %ykhf.,NaR fpwp];Jtpd; Nky; itf;Fk; tpRthrj;jpd; %ykhf.

4. gpypg;gpau; 3:9I thrpf;fTk;. gpukhzj;jpdhy; cz;lhFk;

   ePjp vd;gJ vd;d?

mJ vd;Dila ePjpahf ,Uf;fpwJ. vd;DilamJ vd;Dila ePjpahf ,Uf;fpwJ. vd;DilamJ vd;Dila ePjpahf ,Uf;fpwJ. vd;DilamJ vd;Dila ePjpahf ,Uf;fpwJ. vd;DilamJ vd;Dila ePjpahf ,Uf;fpwJ. vd;Dila

gpuharq;fshy; ehd; cz;L gz;zpf; nfhz;ljhFk;.gpuharq;fshy; ehd; cz;L gz;zpf; nfhz;ljhFk;.gpuharq;fshy; ehd; cz;L gz;zpf; nfhz;ljhFk;.gpuharq;fshy; ehd; cz;L gz;zpf; nfhz;ljhFk;.gpuharq;fshy; ehd; cz;L gz;zpf; nfhz;ljhFk;.

5.   fyhj;jpau;2:21I thrpf;fTk;. NjtDilaf fpUigia

   ehk; vg;gb tpUjhthf;f KbAk;?

fpwp];JitAk; ekJ ,ul;rpg;gpw;fhf mth; kupj;jijAk;fpwp];JitAk; ekJ ,ul;rpg;gpw;fhf mth; kupj;jijAk;fpwp];JitAk; ekJ ,ul;rpg;gpw;fhf mth; kupj;jijAk;fpwp];JitAk; ekJ ,ul;rpg;gpw;fhf mth; kupj;jijAk;fpwp];JitAk; ekJ ,ul;rpg;gpw;fhf mth; kupj;jijAk;

e hk ;  t p Rthr p f ; f hky ;  NjtDila f pUigiaehk ;  t p Rthr p f ; f hky ;  NjtDila f pUigiaehk ;  t p Rthr p f ; f hky ;  NjtDila f pUigiaehk ;  t p Rthr p f ; f hky ;  NjtDila f pUigiaehk ;  t p Rthr p f ; f hky ;  NjtDila f pUigia

tpUjhthf;fpNdhk; ek;Kila nrhe;j fpupiafis ek;gptpUjhthf;fpNdhk; ek;Kila nrhe;j fpupiafis ek;gptpUjhthf;fpNdhk; ek;Kila nrhe;j fpupiafis ek;gptpUjhthf;fpNdhk; ek;Kila nrhe;j fpupiafis ek;gptpUjhthf;fpNdhk; ek;Kila nrhe;j fpupiafis ek;gp

,ul;rpf;fg;gl KbAk; vd;W vz;zpNdhk;.,ul;rpf;fg;gl KbAk; vd;W vz;zpNdhk;.,ul;rpf;fg;gl KbAk; vd;W vz;zpNdhk;.,ul;rpf;fg;gl KbAk; vd;W vz;zpNdhk;.,ul;rpf;fg;gl KbAk; vd;W vz;zpNdhk;.

6.  Nuhku;5:17I thrpf;fTk;. NjtDila ePjpahdJ vg;gb

   ngw;Wf;nfhs;sg;gLfpwJ?

<thf ngWfpNwhk;.<thf ngWfpNwhk;.<thf ngWfpNwhk;.<thf ngWfpNwhk;.<thf ngWfpNwhk;.
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  32

                 ghlk;  4

       NjtNdhLs;s cwT       NjtNdhLs;s cwT       NjtNdhLs;s cwT       NjtNdhLs;s cwT       NjtNdhLs;s cwT
                       Mz;l;U Nthkf;

  cwTfis nghUj;jtiu kpfTk; Kf;fpakhd xd;W
vd;dntdpy;> ehk; cwT Vw;gLj;jpf;nfhs;sg;NghFk; egiuf;;
Fwpj;J rupahf Gupe;Jnfhs;s Ntz;Lk; vd;gJ jhd;.  ,e;j
fhupak; NjtNdhLs;s cwTf;Fk; nghUe;jf;$baJ. NjtNdhL
MNuhf;fpakhd cwtpid tsu;j;Jf; nfhs;tjw;F ePq;fs;
NjtDila mbg;gil Rghtj;ijAk; Fzhjpraq;fisAk;
Gupe;Jnfhs;s Ntz;Lk;. mtUila mbg;gil Rghtj;ijAk;
Fzhjpraq;fisAk; jtwhf Gupe;Jnfhz;lgbapdhy;jhd; mNefu;
NjtNdhL rhj;jpakhd cwTfis tsu;j;Jf;nfhs;s  Kbahky;
Nghfpwhu;fs;. VNjd; Njhl;lj;jpy; ru;gj;jpdhy;; Mjhk; Vths;
Nrhjpf;fg;gl;lNghJ kpfr; rupahf ,J jhd; ele;jJ. mtu;fs;
Nrhjpf;fg;gl;lhu;fs;. nkhj;jj;jpy; NjtDf;F fPo;gbahky;
Nghdhu ;fs ; .  xl ;L nkhj ;j kd pj rKjhaj ;ijAk ;
ghtj;jpw;Fs;shf;fp tpl;lhu;fs;. cz;ikapy;> mtu;fs; NjtidAk;
mtUila Rghtj;ijAk; rupahf Gupe;Jnfhs;shjjpdhy;jhd;
Nrhjidf;Fl;gl;L Nghdhu;fs;.

   Mjpahfkk; 3:1-5 rk;gtk; mNefUf;F gpugykhd

Ntjg;gFjpahFk;: “Njtdhfpa fu;j;ju; cz;lhf;fpa rfy fhl;L
IPtd;fisg;  ghu;f;fpYk; ru;gkhdJ je;jpuKs;sjhapUe;jJ.
];jpuPia Nehf;fp ePq;fs; Njhl;lj;jpy; cs;s rfy tpUl;rq;fspd;
fdpfisAk; Grpf;f Ntz;lhk; vd;W Njtd; nrhd;dJ cz;Nlh
vd;wJ.];jpuP ru;gj;ij ghu;j;J ehq;fs; Njhl;lj;jpy; cs;s
tpUl;rq;fspd; fdpiag; Grpf;fyhk; MdhYk; Njhl;lj;jpd; eLtpy;
,Uf;fpw tpUl;rj;jpd; fdpia Fwpj;J Njtd; ePq;fs; rhfhj
gbf;F Urpf;fTk; mij njhlTk; Ntz;lhk; vd;W nrhd;dhu;
vd;whs;.mg;NghJ ru;gk; ];jpuPia Nehf;fp ePq;fs; rhfNt
rhtjpy;iy. ePq;fs; ,ijg; Grpf;Fk; ehspNy cq;fs;
fz;fs;jpwf;fg;gLk; vd;Wk;> ePq;fs; ed;ik jPik mwpe;J
Njtu;fis(Njtd;); Nghy ,Ug;gPu;fs; vd;Wk;; Njtd; mwpthu;
vd;wJ”. (FwpaPl;bw;Fs; cs;sJ ehd; nrhd;dJ)
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Njtd; cz;ikapy; ey;ytu; my;y vd;gJ Nghd;w tQ;rfkhd

thu;j;ijfis gprhR $wpdhd;. VNjh Njtd; rpytw;iw Mjhk;

VthSf;F nfhLf;fhky; gpbj;J itj;jpUg;gJNghyTk;> VNjh

mtu;fs; G+uztsu;r;rp miltij Njtd; tpUk;ghjtu;NghyTk;>

VNjh mtu; jk;ikg;Nghy mtu;fs; Mff;$lhnjd;W

epidg;gtu;NghyTk;> VNjh mtu;fis jLg;gjw;fhfTk; my;yJ

mtu;fis fhag;gLj;Jtjw;fhfTk;jhd; Njtd; ed;ik jPik

mwpaf;$ba kuj;jpd; fdpia mtu;fs; Grpf;ff;$lhnjd;W

fl;lisapl;lhu; vd;gJNghyTk; rhj;jhDila tQ;rfkhd$w;W

,Ue;jJ. xU tpjj;jpy;> rhj;jhd; NjtDila Rghtk; kw;Wk;

Fzhjpraq;fSf;F vjpuhf te;J> Njtd; mtu;fSf;F

ey;yitfis nfhLf;Fk;gb tpUk;gtpy;iy vd;w Nghyp

thu;j;ijfis $wpdhd;. ,d;Wk;$l kf;fs; tho;f;ifapy;

mNjtpjkhd fhupak;jhd; rk;gtpj;Jf; nfhz;bUf;fpwJ.

mtu;fsplk; rhj;jhd;> “ePq;fs; Njtidg;gpd;gw;wp mtUila

thu;j;ijf;F Kuzhf fhupaq;fis ePq;fs; mDgtpf;fhtpl;lhy;>

e Pq ; fs ;  xUNghJk ;  cz ;ikahd re ; Njh\j ;ij

mDgtpf;fKbahJ> tho;f;if kpfTk; ntWg;ghfTk; nrj;jjhfTk;

,Uf;Fk;” vd;W $wpdhu;. tUe;jj;jf;f cz;ik vd;dntd;why;

Nghij kUe;Jfs;> kJ> tpgr;rhuk;> Kul;lhl;lk;> Ra ,r;ir>

Ntiyapy; ntw;wp ,g;gbg;gl;l gy tpjkhd fhupaq;fspy; kf;fs;

kfpo ;r ;r p NjLfpwhu ;fs; . Kaw;r p nra;jgpd ; mitfs;

jpUg;jpaspf;ftpy;iy vd czu;e;Jf;nfhs;fpwhu;fs;. mitfs;

jpUg;jpia jutpy;iy vd;W czUk; jUzk; tUk;Kd;Nd jq;fs;

tho;itAk;> jq;fs; Rfj;ijAk;> jq;fs; FLk;gj;ijAk;

rpijj;jpUg;gij czUthu;fs;.

  cz;ik vd;dntd;why; Njtd; ey;y Njtdhf ,Uf;fpwhu;.

mtUila rpj;jk; ey;yjhf ,Uf;fpwJ. rhj;jhd; VNjd;

Njhl;lj;jpy; mtu;fSf;F vjpuhf gad;gLj;jpa mNj tpjkhd

Nrhjidfis ,d;iwf;Fk; ek;kplk; gad;gLj;Jfpwhd;. Njtd;

ey;ytu; my;y vd;W Rl;bfhl;Lk;gb rhj;jhd; mg;gb nra;jhd;.

Ntjhfkk; Fwpj;j Fiwe;j mwpTs;stu;fs; mt;tpjkhd
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mgpg;gpuhaj;ij miltjw;F tha;g;gpUf;fpwJ. Vndd;why;
Ntjhfkj;jpy; mtu; kf;fis fbdkhfTk; nfhLikahd
topKiwapdhYk; elj;jpa rk;gtq;fs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.
vz;zhfkk; 15: 32-36 tiu cs;s trdq;fs; ahTk; Xa;Tehspy;
tpwF nghWf;fpa kdpjd;> Xa;Tehis Mrupahky; Nghd
Fw;wj ;j pw ;fhf fy;nywpe ;J nfhy;yg ;gl ;lij Fwpj ;J
vOjg;gl;Ls;sJ. mJ kpfTk; fLikahdjhf Njhd;wyhk;. Mdhy;
mt;tpjkhd jz;lidfSf;F gpd;ghf NjtDf;F xU Nehf;fk;
,Ue;jJ. ,Ug;gpDk;  Ntjj;ij NkNyhl;lkhf thrpg;gtu;fSf;F
mJ Gyg;glhJ. Ntjj;ij fUj;NjhL Muha;e;jhy; Nuhku; 7:13y;
gTy; nrhy;YtJ Nghy gioa Vw;ghl;by; epahag;gpukhzk;
nfhLf;fg;gl;lNj [dq;fs; nra;j ghtj;ij kpFe;j ghtkhf
tYngWtjw;Nf vd;gJ Gyg;gLk;. [dq;fs; jq;fSila kPWjy;fs;
ve;j msT kuzj;jpw;F VJthdJ vd;gijAk;> mJ NjtDf;F
vjpuhd Fw;wk; vd;gijAk; czuhky; ,Ue;jhu;fs;. Mjyhy;jhd;
epahag;gpukhzk; nfhLf;fg;gl;lJ. mtu;fs; xUtUf;nfhUth;
jq;fis kw;wtu;fSld; xg;gpl;Lg;ghu;j;Jf;nfhz;Lk;> jq;fSila
nray ;fis kw ;wtu ;fSila nray ;fSld; mse ;J
ghu;j;Jf;nfhz;lJkhd jtw;iw nra;jdu;.

   xU Ntis xUtd; ghtk; nra;J kuzkilahtpl;lhy;
me;j ghtk; xd;Wk; mj;jid NkhrkhdJ my;y vd;nwz;zp
[dq;fs; jq;fSila thOk; juj;ij Fiwj;Jf;nfhz;lhu;fs;.
vJ rup vJ jtW vd;W Gupe;J nfhs;Sk; me;j cz;ikahd
fz;Nzhl;lj;ij mtu;fs; ,oe;J Nghdhu;fs;. Njtd; vJ rupahd
[Ptpak; vd;fpw cz;ikahd juj;jpw;F Neuhf kDFyj;ij
kPz;Lk; jpUg;gpf;nfhz;Ltu Ntz;bajjhapUe;jJ. mg;NghJ jhd;
rhj;jhidAk; mtDila NrhjidfisAk; mtu;fs; Gwf;fzpf;f
,aYk;. NkYk; jtwhd KbTfspd; tpisTfs; vd;dthf
,Uf;Fk; vd;W Gupe;J nfhs;s KbAk;. me;j R+oypy; jhd;
Njtd; gpukhzj;ij nfhLj;J mij eilKiwf;F nfhz;L
te;jhu;. ,ij mtu; nra;a Kide;jNghJ jhd;nfhLj;j
epahagpukhzj;ij mtu; nray;gLj;j Ntz;bajhapUe;J.

  Njtd; gioa Vw;ghl;L gpukhzq;fis> “,itfs;
midj;ijAk; ePq;fs; nra;Ak; tiuapYk; ehd; cq;fis Nerpf;f
KbahJ my;yJ Vw;Wf;nfhs;s KbahJ”vd;w Nehf;fj;jpy;
nfhLf;ftpy;iy. mJ mtUila RghtNkh FzhjpraNkh my;y.
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khwhf mtu;fs; vJ rup jtW vd;W Gupe;J nfhs;Sk; $u;ikahd
mwpit milAk;gb nra;J ekf;F xU ,ul;rfu; Njit vd;fpw
epiyf;F mtu;fis nfhz;LtUtjw;Nf Njtd; gpukhzj;ij
nfhLj;jhu ;. Njtd; jq;fis Nerpg ;gjw;F Kd;ghfNt
vy;yhtw;wpYk; mtu;fs; kpf rupahdth;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;
vd Njtd; Nfl;gjhf  [dq;fs; epidj;Jf;nfhz;bUg;gJjhd;
gpur;rid. jq;fspd; fpupiafspd;gbjhd; NjtDila md;G
ek;Nky; ,Uf;Fk; vd;W mNefu; nfhz;Ls;s kdg;ghd;ikf;F
,J top elj;JfpwJ. vy;yhtw;iwAk; kpfr;rupahf nra;JKbf;f
Kaw;rp nra;ahj gl;rj;jpy; Njtd; mtu;fis Vw;Wf;nfhs;skhl;lhu;

vd;W vz;Zfpd;wdu;. Mdhy; ,J Ntjhfkj;jpd; nra;jp my;y.

  NjtDila ,UjakhdJ kDf;Fyj;ij mtNuhL
xg;Guthf;f Ntz;Lk; vd;Nw  ,Uf;fpwJ. mtu;fis epahak;
jPu;f;fNth> mth;fsJ ghtq;fis fzf;nfLg;G nra;aNth>
mth;fsJ ghtq;fis mtu;fSf;F vjpuhf Fw;wk;rhl;l itj;Jf;
nfhs;sNth Njtd; tpUk;gtpy;iy. NjtDf;F mg;gbgl;l ey;y
,Ujak;jhd; Ntjhfkj;jpy; cs;s mtUila [dq;fspd;NkYk;
,Ue;jJ> ,d;W cq;fs; NkYk; ,Uf;fpwJ. “Njtd; md;ghf
,Uf;fpwhu;”(1Nahthd; 4:8)> vd;fpw mtUila cz;ikahd
,Ujaj;ij ehk; Gupe;Jnfhs;sNtz;Lk.; mth; cq;fSila
ghtq;fisAk;>  cq;fisAk; mtiuAk;; gpupf;ff;$ba vijAk;
J}f;fpnawpa tpUk;Gfpwhh;. mij mtu; ,NaR fpwp];J %ykhf
Vw;fdNt epiwNtw;wpapUf;fpwhu;. ,d;W mtUldhd cwit
cq;fSf;F nfhLf;fpwhu;. Mdhy; cq;fSila fpupiafspd;
mbg;gilapypy;yhky;> ,NaR cq;fSila ghtq;fis Rke;jhu;
vd;W ePq;fs; tpRthrpj;J mtiu Vw;Wf;nfhs;Sk;NghJ mJ
cz;lhapUf;fpwJ. cq;fsJ tho;tpd; Njhy;tpfs; vj;jid
Nkhrkhditfshf ,Ue;jhYk; NjtNdhL cwit Vw;gLj;jpf;
nfhs;s KbAk;. ePq;fs; ,NaRfpwp];Jtpd; Nky; cq;fSila
tpRthrj;ij itf;f Ntz;Lk; vd;gij kl;LNk Njtd;
vjpu;ghu;f;fpwhu;.
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      rP\j;Jt Nfs;tpfs;      rP\j;Jt Nfs;tpfs;      rP\j;Jt Nfs;tpfs;      rP\j;Jt Nfs;tpfs;      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk; kw;Wk; kw;Wk; kw;Wk; kw;Wk;

      Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs; Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs; Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs; Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs; Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;

1. Mjpahfkk; 3:1I thrpf;fTk;. rhj;jhd; Vthsplk; vd;d
Nfs;tp Nfl;lhd?;

Mjpahfkk; 3:1 - Mjpahfkk; 3:1 - Mjpahfkk; 3:1 - Mjpahfkk; 3:1 - Mjpahfkk; 3:1 - Njtdhfpa fh;j;jh; cz;lhf;fpd rfy fhl;L
[Ptd;fisg;ghh;f;fpYk; rh;g;gkhdJ je;jpuKs;sjhapUe;jJ. mJ
];jpuPia Nehf;fp: ePq;fs; Njhl;lj;jpYs;s rfy tpUl;rq;fspd;
fdpiaAk; Grpf;fNtz;lhk; vd;W Njtd; nrhd;dJ cz;Nlh
vd;wJ.

2. Mjpahfkk; 2:17 kw;Wk; 3:3I thrpf;fTk;. Njtd; MjhNkhL
nrhy;ypapUe;j thu;j;ijfNshL ve;nje;j thu;j;ijfis Vths;
$l;br; nrhd;dhd;?

Mjpahfkk; 2:17-Mjpahfkk; 2:17-Mjpahfkk; 2:17-Mjpahfkk; 2:17-Mjpahfkk; 2:17- MdhYk; ed;ikjPik mwpaj;jf;f tpUl;rj;jpd;
fdpiag; Grpf;fNtz;lhk;. mij eP Grpf;Fk; ehspy; rhfNt
rhtha; vd;W fl;lisapl;lhh;.

Mjpahfkk; 3:3 -Mjpahfkk; 3:3 -Mjpahfkk; 3:3 -Mjpahfkk; 3:3 -Mjpahfkk; 3:3 -  MdhYk;> Njhl;lj;jpd; eLtpy; ,Uf;fpw
tpUl;rj;jpd; fdpiaf; Fwpj;J> Njtd;: ePq;fs; rhfhjgbf;F mijg;
Grpf;fTk; mijj; njhlTk; Ntz;lhk; vd;W nrhd;dhh; vd;whs;.

3. Mjpahfkk; 3:6I thrpf;fTk;. ,e;j trdj;jpd; gb xUtpir
NjtDila thu;j;ijia Fwpj;j re;Njfj;ij VthSila
,Ujaj;jpy; cl;GFj;jpagpd;G  mts; vd;d nra;jhs;?

Mjpahfkk; 3:6 Mjpahfkk; 3:6 Mjpahfkk; 3:6 Mjpahfkk; 3:6 Mjpahfkk; 3:6 mg;nghOJ ];jphPahdts;> me;j tpUl;rk;
Grpg ;Gf ;F ey;yJk;> ghh ;itf;F ,d;gKk;> Gj ;j piaj;
njsptpf;fpwjw;F ,r;rpf;fg;glj;jf;f tpUl;rKkha; ,Uf;fpwJ vd;W
fz;L> mjpd; fdpiag; gwpj;J> Grpj;J> jd; GU\Df;Fk;
nfhLj;jhs;@ mtDk; Grpj;jhd;.

 36
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4. Mjpahfkk; 3:9-10I thrpf;fTk;. MjhKk; VthSk; ghtk;

nra;jgpd;G Njtd; mtu;fNshL njhlu;e;J njhlu;G nfhz;L

cwT itj;jpUe;jhuh?

Mjpahfkk; 3:9-10Mjpahfkk; 3:9-10Mjpahfkk; 3:9-10Mjpahfkk; 3:9-10Mjpahfkk; 3:9-10 - mg;nghOJ Njtdhfpa fh;j;jh; Mjhikf;

$g;gpl;L: eP vq;Nf ,Uf;fpwha; vd;whh;. (10) mjw;F mtd;:

ehd; NjthPUila rj;jj;ijj; Njhl;lj;jpNy Nfl;L> ehd;

eph;thzpahapUg;gjpdhy; gae;J> xspj;Jf;nfhz;Nld; vd;whd;.

5. Mjpahfkk; 3:22-24I thrpf;fTk;. Njtd; Mjhk; Vthis

Vd; VNjd; Njhl;j;jpy; ,Ue;J mDg;gptpl;lhu;?

Mjpahfkk; 3:22-24Mjpahfkk; 3:22-24Mjpahfkk; 3:22-24Mjpahfkk; 3:22-24Mjpahfkk; 3:22-24 gpd;G Njtdhfpa fh;j;jh;: ,Njh> kD\d;

ed;ik jPik mwpaj;jf;ftdha; ek;kpy; xUtiug;Nghy;

Mdhd;@ ,g;nghOJk; mtd; jd; ifia ePl;b [PttpUl;rj;jpd;

fdpiaAk; gwpj;J> Grpj;J> vd;iwf;Fk; capNuhbuhjgbf;Fr;

nra;aNtz;Lk; vd;W> (23)mtd; vLf;fg;gl;l kz;izg;

gz;gLj;j Njtdhfpa fh;j;jh; mtid VNjd; Njhl;lj;jpypUe;J

mDg;g pt pl ;lhh ; . (24)mth ; kD\idj; Juj ;j pt pl ;L>

IPttpUl;rj;Jf;Fg; Nghk; topiaf;fhty;nra;a VNjd;

Njhl;lj;Jf;Ff; fpof;Nf NfUgPd;fisAk;> tPrpf;nfhz;bUf;fpw

Rlnuhsp gl;laj;ijAk; itj;jhh;.

6. jz;lidf;F gjpyhf mJ NjtDila ,uf;fj;pd;

  nray; vd cq;fshy; ghu;f;f Kbfpwjh?

7. Nuhku; 5:17I thrpf;fTk;. NjtDila gupG+uz

  fpUigiaAk;> ePjpapd; <itAk; ehk; vg;gb

  milaKbAk;?

A. tpiyf;nfhLj;J thq;f Ntz;Lk;

B. rk;ghjpf;f Ntz;Lk;

C.ngw;Wf;nfhs;sNtz;Lk;

      37
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8. Nuhku; 6:23I thrpf;fTk;. ehk; ghtk; nra;jhy; ekf;F

vd;d fpilf;fpwJ?

Nuhku; 6:23 Nuhku; 6:23 Nuhku; 6:23 Nuhku; 6:23 Nuhku; 6:23 ghtj;jpd; rk;gsk; kuzk;@ NjtDila fpUigtuNkh
ek;Kila fh;j ;juhfpa ,NaRfpwp];Jtpdhy; cz;lhd
epj;jpa[Ptd;.

9.mjw;;F gjpyhf fpUigapdhy; Njtd; ekf;F vd;d jUfpwhu;?;

10.Nuhku; 10:3I thrpf;fTk;. ehk; ek;Kila RaePjpia NjtDf;F

Kd;ghf epiyepWj;j tpUk;gpdhy; ehk; vij nra;aj; jtWfpNwhk;?

Nuhku; 10:3 Nuhku; 10:3 Nuhku; 10:3 Nuhku; 10:3 Nuhku; 10:3 vg;gbnad;why;> mth;fs; NjtePjpia mwpahky;>
jq;fs; RaePjpia epiyepWj;jj; NjLfpwgbahy; NjtePjpf;Ff;
fPo;g;gbahjpUf;fpwhh;fs;.

11. 1Nahthd; 1:9 kw;Wk; Nuhku;4:3I thrpf;fTk;. mtUf;nfjpuhd

ek;Kila ghtq;fs;> mf;fpukq;fs; midj;ijAk Njtd;; vd;d

gz;Ztjhf thf;Fj;jj;jk; gz;zpdhu;?

1Nahthd; 1:91Nahthd; 1:91Nahthd; 1:91Nahthd; 1:91Nahthd; 1:9 ek;Kila ghtq;fis ehk; mwpf;ifapl;lhy;>
ghtq;fis ekf;F kd;dpj;J vy;yh mepahaj;ijAk; ePf;fp
ek ;ikr ; Rj ;j pfh pg ;gjw ;F mth ; cz;ikAk ; e Pj pAk ;
cs;stuhapUf;fpwhh;.

Nuhku; 4:3 Nuhku; 4:3 Nuhku; 4:3 Nuhku; 4:3 Nuhku; 4:3 Ntjthf;fpak; vd;d nrhy;YfpwJ? Mgpufhk; Njtid
tpRthrpj;jhd;> mJ mtDf;F ePjpahf vz;zg;gl;lJ vd;W
nrhy;YfpwJ.

12. ,itfs; NjtDila Fzhjpraq;fis gw;wp cq;fSf;F

vd;d ntspg;gLj;JfpwJ?
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         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;

1. Mjpahfkk; 3:1I thrpf;fTk.; rhj;jhd; Vthsplk; vd;d
  Nfs;tp Nfl;lhd?;

ePq;fs; Njhl;lj;jpy; cs;s rfy fdpfisAk; Grpf;fePq;fs; Njhl;lj;jpy; cs;s rfy fdpfisAk; Grpf;fePq;fs; Njhl;lj;jpy; cs;s rfy fdpfisAk; Grpf;fePq;fs; Njhl;lj;jpy; cs;s rfy fdpfisAk; Grpf;fePq;fs; Njhl;lj;jpy; cs;s rfy fdpfisAk; Grpf;f
Ntz;lhk; vd;W nrhd;dJd;Nlh vd;wJ.Ntz;lhk; vd;W nrhd;dJd;Nlh vd;wJ.Ntz;lhk; vd;W nrhd;dJd;Nlh vd;wJ.Ntz;lhk; vd;W nrhd;dJd;Nlh vd;wJ.Ntz;lhk; vd;W nrhd;dJd;Nlh vd;wJ.

2. Mjpahfkk; 2:17 kw;Wk; 3:3I thrpf;fTk;. Njtd; MjhNkhL
  nrhy;ypapUe;j thu;j;ijfNshL ve;nje;j thu;j;ijfis
  Vths; $l;br; nrhd;dhd;?

mij njhlTk; Ntz;lhk; vd;W $l;br; nrhd;dhs;mij njhlTk; Ntz;lhk; vd;W $l;br; nrhd;dhs;mij njhlTk; Ntz;lhk; vd;W $l;br; nrhd;dhs;mij njhlTk; Ntz;lhk; vd;W $l;br; nrhd;dhs;mij njhlTk; Ntz;lhk; vd;W $l;br; nrhd;dhs;.

3.Mjpahfkk; 3:6I thrpf;fTk.; ,e;j trdj;jpd; gb xUtpir
  NjtDila thu;j;ijia Fwpj;j re;Njfj;ij VthSila
  ,Ujaj;jpy; cl;GFj;jpagpd;G mtu; vd;d nra;jhs;?

fdpia gwpj;J Grpj;jhs;fdpia gwpj;J Grpj;jhs;fdpia gwpj;J Grpj;jhs;fdpia gwpj;J Grpj;jhs;fdpia gwpj;J Grpj;jhs;

4. Mjpahfkk; 3:9-10I thrpf;fTk;. MjhKk; VthSk; ghtk;
nra;jgpd;G Njtd; mtu;fNshL njhlu;e;J njhlu;G nfhz;L
cwT itj;jpUe;jhuh?

Mk;.Mk;.Mk;.Mk;.Mk;.

5. Mjpahfkk; 3:22-24 Njtd; Mjhk; Vthis Vd; VNjd; Njhl;j;jpy;
,Ue;J mDg;gptpl;lhu;?

[Pt tpUl;rj;jpd; fdpia Grpj;J vd;nwd;Wk;[Pt tpUl;rj;jpd; fdpia Grpj;J vd;nwd;Wk;[Pt tpUl;rj;jpd; fdpia Grpj;J vd;nwd;Wk;[Pt tpUl;rj;jpd; fdpia Grpj;J vd;nwd;Wk;[Pt tpUl;rj;jpd; fdpia Grpj;J vd;nwd;Wk;
ghtepiyapNy ,Ue;Jtplhjgbf;F mg;gb nra;jhu;.ghtepiyapNy ,Ue;Jtplhjgbf;F mg;gb nra;jhu;.ghtepiyapNy ,Ue;Jtplhjgbf;F mg;gb nra;jhu;.ghtepiyapNy ,Ue;Jtplhjgbf;F mg;gb nra;jhu;.ghtepiyapNy ,Ue;Jtplhjgbf;F mg;gb nra;jhu;.
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6. jz;lidf;F gjpyhf mJ NjtDila ,uf;fj;jpsd;
  nray; vd;W cq;fshy; ghu;f;f Kbfpwjh?

Mk;.Mk;.Mk;.Mk;.Mk;.

7. Nuhku; 5:17I thrpf;fTk;. NjtDila gupG+uz
  fpUigiaAk;> ePjpapd; <itAk; ehk; vg;gb mila
  KbAk;?

ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;.ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;.ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;.ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;.ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;.

8. Nuhku; 6:23I thrpf;fTk;. ehk; ghtk; nra;jhy; ekf;F
  vd;d fpilf;fpwJ?

kuzk;.kuzk;.kuzk;.kuzk;.kuzk;.

9. mjw;;F gjpyhf fpUigapdhy; Njtd; ekf;F vd;d
  jUfpwhu;?

,NaRtpy; epj;jpa[Ptd;.,NaRtpy; epj;jpa[Ptd;.,NaRtpy; epj;jpa[Ptd;.,NaRtpy; epj;jpa[Ptd;.,NaRtpy; epj;jpa[Ptd;.

10. Nuhku; 10:3I thrpf;fTk;. ehk; ek;Kila RaePjpia
   NjtDf;F Kd;ghf epiyepWj;j tpUk;gpdhy; ehk; vij
   nra;aj; jtWfpNwhk;?

ek;Kila ePjpahf ,NaRtpw;F ek;ik xg;Gf;nfhLf;fek;Kila ePjpahf ,NaRtpw;F ek;ik xg;Gf;nfhLf;fek;Kila ePjpahf ,NaRtpw;F ek;ik xg;Gf;nfhLf;fek;Kila ePjpahf ,NaRtpw;F ek;ik xg;Gf;nfhLf;fek;Kila ePjpahf ,NaRtpw;F ek;ik xg;Gf;nfhLf;f
jtWfpNwhk;.jtWfpNwhk;.jtWfpNwhk;.jtWfpNwhk;.jtWfpNwhk;.

11. Nahthd; 1:9 kw;Wk; Nuhku;4:3I thrpf;fTk;.
   mtUf;nfjpuhd ek;Kila ghtq;fs;> mf;fpukq;fs;
   midj;ijAk;> Njtd;  vd;d gz;Ztjhf thf;Fj;jj;jk;
   gz;zpdhu;?;

mfw;Wfpwhu;> kwe;JtpLfpwhu;> kd;dpf;fpwhu;.mfw;Wfpwhu;> kwe;JtpLfpwhu;> kd;dpf;fpwhu;.mfw;Wfpwhu;> kwe;JtpLfpwhu;> kd;dpf;fpwhu;.mfw;Wfpwhu;> kwe;JtpLfpwhu;> kd;dpf;fpwhu;.mfw;Wfpwhu;> kwe;JtpLfpwhu;> kd;dpf;fpwhu;.

12. ,itfs; NjtDila Fzhjpraq;fis gw;wp cq;fSf;F
   vd;d ntspg;gLj;JfpwJ?

mtu; ,uf;fKk; md;Gk; epiwe;jtu;.mtu; ,uf;fKk; md;Gk; epiwe;jtu;.mtu; ,uf;fKk; md;Gk; epiwe;jtu;.mtu; ,uf;fKk; md;Gk; epiwe;jtu;.mtu; ,uf;fKk; md;Gk; epiwe;jtu;.
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                  ghlk; 5

                NjtDilaNjtDilaNjtDilaNjtDilaNjtDila Rghtk;Rghtk;Rghtk;Rghtk;Rghtk;

               Mz;l;& Nthkf;

  NjtNdhL ,dpa cwT tsh;j;Jf; nfhs;tjw;F ehk; mtUila

cz;ikahd Rghtj;ijAk; Fzhjpraq;fisAk; mwpe;jpUf;f

Ntz;Lk;. ek;Kila ghtq;fspd; epkpj;jk; mtu; Nfhgk;

nfhz;bUf;fpwhuh?  my;yJ ek;Kila fpupiafSf;F

mg;ghw;gl;L  ekf;F mtUila [PtidAk; mtUila

MrPu;thjj;ijAk; jutpUk;Gfpw ,uf;fKs;s Njtdha; ,Uf;fpwhuh?

rupahfr; nrhy;yg;Nghdhy; Ntjthf;fpaq;fs; Njtidg;gw;wp ,uz;L

tpjkhd fz;Nzhl;lq;fis ekf;F jUfpwJ. mjdhy; mtu;

khwptpl;lhu; vd;Nwh my;yJ tpj;jpahrkhf vijNah nra;Jtplhu;

vd;Nwh mu;j;jkpy;iy. xU Fwpg;gpl;l fhyfl;lj;jpy;> Njtd;

“kdpju;fspd; ghtq;fis mtu;fSf;F vjpuhf epWj;jp

itj;jpUe;jhu;” vd;w gjk; Ntjj;jpy; gad;gLj;jg;gl;bUe;jJ.

 ,ij Foe;ijfs; tsu;g;gpw;F xg;gplyhk;. mtu;fs; kpfTk;

rpWtu;fshf ,Uf;Fk;NghJ> Vd; mtu;fs; xOq;fhf ele;J

nfhs;s Ntz;Lk;> Vd; Raeyk; mw;wtu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;>

Vd; jd; cld;gpwg;GfsplkpUe;J nghk;ikfis gpLq;f $lhJ

vd;nwy;yhk; mtu;fSf;F nrhy;yp Gupaitg;gJ $lhjfhupak;.

tpjpfisg; gw;wp fw;Wf; nfhLj;J mitfis kPWk; rkaq;fspy;

mtu;fis rupgLj;JtJ kpfTk; mtrpakhf ,Uf;fpwJ.

NjtidAk;> rhj;jhidAk; gw;wp mtu;fs; mwpahky; ,Ue;jhYk;

$l xOq;F tpjpfis mky;gLj;j Ntz;baJ mtrpakhFk;.

mg;gb nray;gltpy;iynad;why; mtu;fs; Raeyk; kpf;ftu;fshf

khWk;nghOJ gprhRf;F ,lk; nfhLj;Jtpl NeupLk;. tpjpKiwfspd;

Nfhl;ghLfis mtu;fs; Gupe;Jf;nfhs;sKbahkypUf;fyhk;.

Mdhy; jpUk;gTk; tpjpKiwfis kPwpdhy; jz;bf;fg;gLNthk;

vd;gij mtu;fshy; Gupe;Jf;nfhs;s KbAk;.
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xU tpjj;jpy; ,ijj;jhd; Njtd; gioa Vw;ghl;by; nra;jpUf;fpwhu;.
GJ cld;gbf;ifapd; fPo;  ,Uf;Fk; ekf;F cs;s Mtpf;Fupa
fz;Nzhl;lk;> kWgbAk; gpwg;gjw;F Kd;ghd [dq;fSf;F
,y;iy. Mifahy; mtu;fSf;F mtu; gpukhzq;fis
nfhLf;fNtz;bajhapUe;jJ. mtu;fs; ghtj;ij tpl;L
tpyfpapUf;Fk;gb me;j gpukhzq;fis mtu; jz;lidNahL
mky;gLj;j Ntz;bajhapUe;jJ. rpyNeuk; jz;lid kuzkhfTk;
,Ue ;jJ. rhj ;jhd ; ghtj ;j pd ; %ykhf [dq ;fis
mopj;Jf;nfhz;bUg;gjpdhy;> ghtj;jpd;kPJ fl;Lg;ghLfs;
nfhz;LtuNtz;bajhapUe;jJ> gpukhzj;ij mky;gLj;j
Ntz;bajhapUe;jJ. ,e;j fhupaq;fs;> ek;Kila ghtq;fspdhy;
Njtd; cz;ikapy; ek;ik Nerpf;ftpy;iynad;fpw jtwhd
mgpg;uhaj;ij cz;Lgz;zpdhYk;> NjtDila thu;j;ij mg;gb
Nghj pf ;ft py ;iy. Nuhku ;  5 : 1 3y ; “e pahag ; g p ukhzk ;
nfhLf;fg;gLtjw;F Kd;Dk; ghtk; cyfj;jpypUe;jJ>
epahag;gpukhzk; ,y;yhjpUe;jhy; ghtk; vz;zg;glkhl;lhJ”
vd;W nrhy;yg;gLfpwJ. “epahag;gpukhzk; nfhLf;fg;gLtjw;FKd;”
vd;why; Njtd; gj;J fw;gidfSk;> A+j Njrj;jpw;fhd rlq;fhr;rhu
fl;lisfSk; nfhLj;j ehl;fshd NkhNrapd; ehl;LfSf;F
Kd;Gtiu vd;W mu;j;jk;. me;j fhyk; tiu ghtk; cyfpy;
,Ue;jJ Mdhy; (fzf;fplg;glNth)vz;zg;glNthapy;iy.
“fzf;fpLjy;” my;yJ “vz;zg;gLjy;” vd;gJ tzpf fzf;fpaypy;
cgNahfg;gLj;jg;gLk; gjk;. cjhuzj;jpw;F ePq;fs; cq;fSf;F
gof;fgg;gl;l filf;F nrd;W xU nghUis thq;fpd gpd;G “vd;
fzf;fpy; itj;Jf;nfhs;Sq;fs;”  vd;W filf;fhuuplk;
nrhy;Yk;NghJ> mij filf;fhuu ; cq;fs; fzf;fpy;
itj;Jf;nfhz;lhy;> cq;fs; fzf;F gl;baypy; ePq;fs; thq;fpa
nghUs; ePq;fs; thq;fpajhf fzf;fpy; itf;fg;gLfpwJ. xUNtis
filf;fhuu;> ePq;fs; thq;fpaij fzf;fpy; itf;fj;jtwpdhy;>
mJ cq;fSf;F vjpuhf gjpTnra;ag;gltpy;iy vd;W mu;j;jk;.

  gj;J fw;gidfs; nfhLf;fg;gLk;tiu> ghtk; [dq;fSf;F
vjpuhf fzf;fpy; itf;fg;gltpy;iy vd;W ,e;j trdk;

nrhy;YfpwJ. ,J xU mUikahd $w;W.  Mjpahfkk; 3

kw;Wk; 4I ftdpAq;fs;. MjhKk; VthSk; NjtDf;F tpNuhjkhf
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ghtk; nra;jNghJ Njtd; gupRj;juhfTk; kDf;Fyk; ghtj;jpy;

,Ug;gjhYk;> Njtd; ,e;j ght kDf;Fyj;jpw;F nra;tjw;F

VJkpy;iy vd;W  mNdfu; fUjpf;nfhz;bUf;fpd;wdu;. gupRj;jk;

,y;yhj kdpjDf;F gupRj;jKs;s Njtd; vJTk; nra;tjw;F

,y;yhjgbapdhy; jk;Kila gpurd;dj;jpypUe;J kdpjid

mfw;wNtz;Lk; vd;gjw;fhf Njtd; mtu;fis VNjd;

Njhl;lj;jpypUe;J Juj;jptpl;lhu; vd;W mtu;fs; vz;Zfpd;wdu;.

NkYk; mtu;fs;> jq;fSila rupahd nray;fshy; jq;fs;

ghtr;nraiy Rj;jpfupj;jhNyhopa> Njtd; kWgbAk; jk;NkhL

cwT itj;Jf;nfhs;skhl;lhu; vd;W vz;Zfpd;wdu;. ,J ,NaR

nfhz;Lte;j nra;jpf;F Kw;wpYk; khwhf cs;sJ. Nuhku; 5:8y;

ePq;fs; ghtpfshapUf;ifapy; fpwp];J cq;fSf;fhf kupj;jjpdhNy>

Njtd; cq;fs;Nky; itj;j jkJ md;ig tpsq;fg;gz;zpdhu;

vd;W nrhy;fpwJ. Mifahy; Njtd;> ePq;fs;  cq;fs; ght

nray ;fis Rj ;j pfu pj ;jg pd ;gy ;y> e Pq ;fs ; ghtj ;j py ;

tho;e;Jnfhz;bUf;Fk;NghNj cq;fs;Nky; jkJ md;ig

tpsq;fg;gz;zpdhu; vd;W Gjpa Vw;ghL Nghjpf;fpwJ. cq;fs;

tho;f;ifiaNa khw;wf; $bajhd RtpNr\j;jpd; khngUk;

rj;jpaq;fspy; xd;W> ePq;fs; ,Uf;fpw tpjkhfNt Njtd; cq;fis

Nerpf;fpwhu; vd;W Gupe;Jnfhs;tJjhd;. mtu; cq;fis ve;j

mstpw;F Nerpf;fpwhu; vd;why;> ePq;fs; mtUila md;ig

ngw;Wf;nfhz;lhy;> e Pq ;fs; ,Uf;fpw tpjkhf ,Uf;f

tpUk;gkhl;Bu;fs;. ePq;fs; khwptpLtPu;fs;. Njtdpd; md;ig

ngWtjw;fhf ePq;fs; khwhky;> mtUila md;gpd; tpisthf

khWtPu;fs;.

   Mjpahfkk; 4k; mjpfhuj;jpy;> MjhKk; VthSk; ghtk;

nra;j gpwFk;$l kdpjNdhL Njtd; If;fpak; itj;jpUg;gij

ePq;fs; fhz KbAk;. fhapDk; MNgYk; NjtDf;F fhzpf;if

gypiar; nrYj;j te;jNghJ Njtd; mtu;fNshL Ngrpdhu;.

mtu;fsJ nrtp Nfl;Fk;gbahd rj;jj;jpy; mtu; Ngrpdhu;.

mtu;fSila gjpy;fis ehk; ftdpf;Fk; NghJ mtu;fs; me;j

rj;jj;jpw;F kpfTk; gupl;rag;gl;ltu;fshf njupfpwJ. NjtDila
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me;jrj;jj;jpw;F kpfTk; gupl;rag;gl;ltu;fshf njupfpwJ.

NjtDila Fuiyf; Nfl;L mtu;fs; gag;gltpy;iy. fhapd;

jd; rNfhjuid nfhiy nra;jNghJ G+kpapd; Kjy;

nfhiyfhudhf khwpdhd;. mg;nghOJ thdj;jpypUe;J

NjtDila Fuy; xypj;jJ. cd; rNfhjud; MNgy; vq;Nf vd;W

Nfl;l nghOJ ve;j cWj;jYk; ,y;yhky; Njtdplj;jpy; ngha;

nrhd;dhd;. jdf;Fk; mtDf;Fk; rk;ge;jkpy;yhjJ Nghy

NgRfpwhd;. xU kdpjd; mbf;fb NjtDila rj;jj;ij Nfl;L

gof;fg;gl;ltdhf ,Ue;jhy; kl;LNk> mtUila rj;jj;ij xU

nghUl;lhf vz;zhky;>mij Fwpj;J ve;j gak; ,y;yhjtdhf

,Ug;gjw;fhd tha;g;G cz;lhFk;. ,itfs; midj;ijAk;

ghu;f;Fk;nghOJ> nghJthf  ek;gg;gLtJNghy Njtd; kdpjNdhL

cwit Kwpj;Jf;nfhz;lhu; vd;W ,y;yhky;> ,d;Dk; kdpjNdhL

If;fpak; itj;jpUf;fpwhu; vd;W njupatUfpwJ. Njtd; kdpjDila

ghtj;ij mtDf;F vjpuhf fzf;F itf;ftpy;iy. mg;gb

vd;why; mtu;fSila ghtq;fis mtu; kd;dpj;Jtpl;lhu; my;yJ

mtu;fs; jtW nra;atpy;iy vd;W MfptpLNkh? mg;gb my;y.

mjdhy;jhd; Kbthf mtu; gpukhzq;fis nfhLj;jhu;. kdpjid

mtDila rupahd ];jhdj;jpw;F nfhz;L tUtjw;fhfNt Njtd;

fw;gidfis nfhLf;fNtz;bajhf ,Ue;jJ. kdpjd; jdf;F

xU ,ul;rfu; Njit vd;Wk;> mtd; jd;idj;jhd; jho;j;jp

kd;dpg;ig <thf ngw;Wf;nfhs;sNtz;Lk; vd;Wk; Njtd;

kdpjDf;F fhz;gpf ;f Ntz;bajhapUe;jJ. kjkhdJ

,itnay;yhtw;iwAk; fl;Lg;gLj;jp khw;wp Nghjpj;jJ. mjhtJ>

epahag;gpukhzj;ij iff;nfhs;tjd; %ykha;jhd; NjtDila

kd;dpg;igAk; mq;fPfupg;igAk; ngwKbAk; vd;Wk;> mjw;fhfNt

epahag;gpukhzk; nfhLf;fg;gl;lJ vd;W Nghjpj;jJ.  mg;gb

,y;iy! gioa Vw;ghl;L gpukhzj;jpd; Nehf;fk; vd;dntd;why;>

ePq;fs; cq;fisNa ,ul;rpf;fKbahJ vd;W czur;nra;Ak;

tpjj;jpy; ghtj;ij ngupjhf;fp> “NjtNd ,Jjhd; ck;Kila

gupRj;jj;jpd; jukhf ,Ue;jhy;> vd;dhy; mij milaKbahJ>
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vd;id kd;dpj;J> vd;Nky; ,uf;fkhapUk;”> vd;W nrhy;yitg;gNj.

NjtDila xl;Lnkhj;j Rghtk; vg;nghOJk; md;ghfNt

,Uf;fpwJ.
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                                   rP\j;Jt Nfs;tpfs;rP\j;Jt Nfs;tpfs;rP\j;Jt Nfs;tpfs;rP\j;Jt Nfs;tpfs;rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk; kw;Wk; kw;Wk; kw;Wk; kw;Wk;

          Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;

1. Nuhku; 5:13I thrpf;fTk;. “vz;zg;gLjy;” vd;w thu;j;ijapd;

  mu;j;jk; vd;d?

Nuhku; 5:13 Nuhku; 5:13 Nuhku; 5:13 Nuhku; 5:13 Nuhku; 5:13 epahag;gpukhzk; nfhLf;fg;gLtjw;F Kd;Dk;

ghtk; cyfj;jpypUe;jJ@ epahag;gpukhzk; ,y;yhjpUe;jhy;

ghtk; vz;zg;glkhl;lhJ.

2. Nuhku; 7:7I thrpf;fTk;. epahag;gpukhzj;jpd; Nehf;fkhdJ

vd;d?

Nuhku; 7:7 - Nuhku; 7:7 - Nuhku; 7:7 - Nuhku; 7:7 - Nuhku; 7:7 - Mifahy; vd;d nrhy;YNthk;?

epahag;gpukhzk; ghtNkh? my;yNt. ghtk; ,d;dnjd;W

epahag;gpukhzj;jpdhy; ehd; mwpe;NjNdad;wp kw;wg;gb

mwpatpy;iy@ ,r;rpahjpUg;ghahf vd;W epahag;gpukhzk;

nrhy;yhjpUe;jhy;> ,r;ir ghtk; vd;W ehd;

mwpahkypUg;NgNd.

3. fyhj;jpau; 3:24I thrpf;fTk;. ,e;j trdj;jpd; mbg;gilapy;

  epahag;gpukhzj;jpd; Nehf;fk; vd;d?

fyhj;jpau; 3:24 -fyhj;jpau; 3:24 -fyhj;jpau; 3:24 -fyhj;jpau; 3:24 -fyhj;jpau; 3:24 - ,t;tpjkhf> ehk; tpRthrj;jpdhNy

ePjpkhd;fshf;fg;gLtjw;F epahag;gpukhzk; ek;ikf;

fpwp];Jtpdplj;jpy; topelj;Jfpw cghj;jpaha; ,Ue;jJ.
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4. Nahthd; 8:1-11. tpgrhuj;jpy; ifAk; nka;Akhf gpbf;fg;gl;l

  ngz;iz ,NaR vg;gb ifahz;lhu;?

Nahthd; 8:1-11 - Nahthd; 8:1-11 - Nahthd; 8:1-11 - Nahthd; 8:1-11 - Nahthd; 8:1-11 - ,NaR xyptkiyf;Fg; Nghdhh;. (2) kWehs;

fhiyapNy mth; jpUk;gpj; Njthyaj;jpw;F te;jNghJ>

[dq;fnsy;yhUk; mthplj;jpy; te;jhh;fs;. mth; cl;fhh;e;J

mth;fSf;F cgNjrk;gz;zpdhh;. (3) mg;nghOJ tpgrhuj;jpNy

fz;L gpbf;fg;gl;l xU ];jphPia NtjghufUk; ghpNraUk;

mthplj;jpy; nfhz;L te;J> mtis eLNt epWj;jp: (4) NghjfNu>

,e;j ];jphP tpgrhuj;jpy; ifAk; nka;Akha;g; gpbf;fg;gl;lhs;. (5)
,g;gbg;gl;lth;fisf; fy;nywpe;J nfhy;yNtz;Lnkd;W NkhNr

epahag;gpukhzj;jpy; ekf;Ff; fl;lisapl;bUf;fpwhNu> ePh; vd;d

nrhy;YfpwPh; vd;whh;fs;. (6)mth;Nky; Fw;wQ;Rkj;Jtjw;fhd

fhuzk; cz;lhFk;nghUl;L mtiur; Nrhjpf;Fk;gb ,g;gbr;

nrhd;dhh;fs;. ,NaRNth Fdpe;J> tpuypdhy; jiuapNy vOjpdhh;.

(7) mth;fs; Xahky; mtiuf; Nfl;Lf; nfhz;bUf;ifapy;> mth;

epkph;e;J ghh;j;J: cq;fspy; ghtkpy;yhjtd; ,ts;Nky; KjyhtJ

fy;nywpaf;fltd; vd;W nrhy;yp> (8) mth; kWgbAk; Fdpe;J>

jiuapNy vOjpdhh;. (9) mth;fs; mijf; Nfl;L> jq;fs;

kdr;rhl;r papdhy; fbe;Jnfhs;sg;gl ;L> nghpNahh ;Kjy;

rpwpNahh;tiuf;Fk; xt;nthUtuha;g; Ngha;tpl;lhh;fs;. ,NaR

jdpj;jpUe;jhh;> me;j ];jphP eLNt epd;whs;. (10) ,NaR epkph;e;J

me;j ];jphPiaj;jtpu NtnwhUtiuAq; fhzhky;: ];jphPNa>

cd;Nky; Fw;wQ;rhl;bdth;fs; vq;Nf? xUtdhfpYk; cd;id

Mf;fpidf;Fs;shfj; jPh;f;ftpy;iyah vd;whh;. (11) mjw;F mts;:

,y;iy> Mz;ltNu> vd;whs;. ,NaR mtis Nehf;fp: ehDk;

cd;id Mf;fpidf;Fs;shfj; jPh;f;fpwjpy;iy@ eP Ngh> ,dpg;

ghtQ;nra;ahNj vd;whh;.
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5. ,NaRtpd; thu;j;ijfSk; nra;iffSk; NjtDila

  cz;ikahd Rghtj;ij gpujpgypf;fpwjh? Nahthd; 3:34

  thrpf;fTk;.

Nahthd; 3:34 Nahthd; 3:34 Nahthd; 3:34 Nahthd; 3:34 Nahthd; 3:34 Njtdhy; mDg;gg ;gl ;lth; NjtDila

thh;j;ijfisg; NgRfpwhh;@ Njtd; mtUf;Fj; jkJ Mtpia

mstpy;yhky; nfhLj;jpUf;fpwhh;.

6. 1Nahthd; 4:8I thrpf;fTk;. ,e;j trdj;jpd; mbg;gilapy;

  NjtDila cz;ikahd Rghtk; vd;d?

11111Nahthd; 4:8 -Nahthd; 4:8 -Nahthd; 4:8 -Nahthd; 4:8 -Nahthd; 4:8 -     md;gpy;yhjtd; Njtid mwpahd;@ Njtd;

md;ghfNt ,Uf;fpwhh;.

7. Nuhku; 5:6I thrpf;fTk;. ehk; vg;gbg;gl;ltu;fshf

 ,Uf;ifapy; NjtDila md;G ek;Nky; ntspg;gLj;jg;gl;J?

8.  Nuhku; 5:8. ehk; vg;gbg;gl;ltu;fshf ,Uf;Fk;nghOJ Njtd;

   ek;kpy; md;G$u;e;jhu;?

 9. Nuhku; 5:10 ehk; ahuhf ,Uf;Fk; NghJ Njtd; ek;kpy; md;G

   $u;e;jhu;?;

Nuhku; 5:10Nuhku; 5:10Nuhku; 5:10Nuhku; 5:10Nuhku; 5:10 ehk; NjtDf;Fr; rj;JUf;fshapUf;ifapy;> mtUila

Fkhudpd;kuzj;jpdhNy mtUlNd xg;Guthf;fg;gl;Nlhkhdhy;>
xg;Guthf;fg;gl;lgpd; ehk; mtUila [PtdhNy ,ul;rpf;fg;gLtJ
mjpf epr;rakhNk.

ghlk; 5                                NjtDila Rghtk;

          48



10. ePq;fs; cq;fs; ghtj;jpw;F ,NaR nrYj;jpa fpuaj;ij

ek;gp> cq;fs; ghtj;ij kd;dpf;Fk;gbahfTk;> cq;fSf;F

fu;j;jUk; ,ul;rfUkhf ,Uf;Fk;gbAk; ,NaRfpwp];Jit ePq;fs;

Nfl;Lf;nfhz;lhy;> Njtd; jk;Kila cz;ikahd Rghtkhd

fpUigiaAk; ,uf;fj;ijAk; cq;fsplk; fhz;gpg;ghuh?
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        gjpy; Mjhuq;fs;        gjpy; Mjhuq;fs;        gjpy; Mjhuq;fs;        gjpy; Mjhuq;fs;        gjpy; Mjhuq;fs;

1. Nuhku; 5:13I thrpf;fTk;.“vz;zg;gLjy;” vd;w thu;j;ijapd;

  mu;j;jk; vd;d?

xUtUila fzf;fpy; fzf;Fitj;Jf;nfhs;tJ.xUtUila fzf;fpy; fzf;Fitj;Jf;nfhs;tJ.xUtUila fzf;fpy; fzf;Fitj;Jf;nfhs;tJ.xUtUila fzf;fpy; fzf;Fitj;Jf;nfhs;tJ.xUtUila fzf;fpy; fzf;Fitj;Jf;nfhs;tJ.

2. Nuhku; 7:7I thrpf;fTk;. epahag;gpukhzj;jpd; Nehf;fkhdJ

   vd;d?

ghtj;ij njupag;gLj;Jtjw;fhfghtj;ij njupag;gLj;Jtjw;fhfghtj;ij njupag;gLj;Jtjw;fhfghtj;ij njupag;gLj;Jtjw;fhfghtj;ij njupag;gLj;Jtjw;fhf

3. fyhj;jpau; 3:24I thrpf;fTk;. ,e;j trdj;jpd; mbg;gilapy;

  epahag;gpukhzj;jpd; Nehf;fk; vd;d?

,NaR fpwp];J vd;Dk; ,ul;rfupd; Njitia,NaR fpwp];J vd;Dk; ,ul;rfupd; Njitia,NaR fpwp];J vd;Dk; ,ul;rfupd; Njitia,NaR fpwp];J vd;Dk; ,ul;rfupd; Njitia,NaR fpwp];J vd;Dk; ,ul;rfupd; Njitia

kDf;Fyj;jpw;F fhz;gpg;gjw;fhfkDf;Fyj;jpw;F fhz;gpg;gjw;fhfkDf;Fyj;jpw;F fhz;gpg;gjw;fhfkDf;Fyj;jpw;F fhz;gpg;gjw;fhfkDf;Fyj;jpw;F fhz;gpg;gjw;fhf

4. Nahthd; 8:1-11. tpgrhuj;jpy; ifAk; nka;Akhf gpbf;fg;gl;l

  ngz;iz ,NaR vg;gb ifahz;lhu;?

,uf;fj;NjhLk; fpUigNahLk;,uf;fj;NjhLk; fpUigNahLk;,uf;fj;NjhLk; fpUigNahLk;,uf;fj;NjhLk; fpUigNahLk;,uf;fj;NjhLk; fpUigNahLk;

5. 5. 5. 5. 5. ,NaRtpd; thu;j;ijfSk; nra;iffSk; NjtDila

  cz;ikahd Rghtj;ij gpujpgypf;fpwjh? Nahthd; 3:34

  thrpf;fTk;.

Mk;Mk;Mk;Mk;Mk;
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6. 1Nahthd; 4:8I thrpf;fTk;. ,e;j trdj;jpd; mbg;gilapy;

  NjtDila cz;ikahd Rghtk; vd;d?

md;Gmd;Gmd;Gmd;Gmd;G

7. Nuhku; 5:6I thrpf;fTk;. ehk; vg;gbg;gl;ltu;fshf

  ,Uf;ifapy; NjtDila md;G ek;Nky;

  ntspg;gLj;jg;gl;lJ?

ngydw;wpUf;Fk; NghJ (mjhtJ) cjtpaw;W> Njtngydw;wpUf;Fk; NghJ (mjhtJ) cjtpaw;W> Njtngydw;wpUf;Fk; NghJ (mjhtJ) cjtpaw;W> Njtngydw;wpUf;Fk; NghJ (mjhtJ) cjtpaw;W> Njtngydw;wpUf;Fk; NghJ (mjhtJ) cjtpaw;W> Njt

gf;jpaw;wtu;fdhf ,Uf;Fk;NghJ.gf;jpaw;wtu;fdhf ,Uf;Fk;NghJ.gf;jpaw;wtu;fdhf ,Uf;Fk;NghJ.gf;jpaw;wtu;fdhf ,Uf;Fk;NghJ.gf;jpaw;wtu;fdhf ,Uf;Fk;NghJ.

8. Nuhku; 5:8. ehk; vg;gbg;gl;ltu;fshf ,Uf;Fk;nghOJ Njtd;

 ek;kpy; md;G$u;e;jhu;?

ghtpfshfghtpfshfghtpfshfghtpfshfghtpfshf

9. Nuhku; 5:10. ehk; ahuhf ,Uf;Fk; NghJ Njtd; ek;kpy; md;G

  $u;e;jhu;?

rj;JUf;fshfrj;JUf;fshfrj;JUf;fshfrj;JUf;fshfrj;JUf;fshf

10. ePq;fs; cq;fs; ghtj;jpw;F ,NaR nrYj;jpa fpuaj;ij

ek;gp> cq;fs; ghtj;ij kd;dpf;Fk;gbahfTk;> cq;fSf;F

fu;j;jUk; ,ul;rfUkhf ,Uf;Fk;gbAk; ,NaRfpwp];Jit ePq;fs;

Nfl;Lf;nfhz;lhy;> Njtd; jk;Kila cz;ikahd Rghtkhd

fpUigiaAk; ,uf;fj;ijAk; cq;fsplk; fhz;gpg;ghuh?

Mk;Mk;Mk;Mk;Mk;
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                       ghlk; 6

                 kde;jpUk;Gjy;kde;jpUk;Gjy;kde;jpUk;Gjy;kde;jpUk;Gjy;kde;jpUk;Gjy;

                     lhd; f;Nuh

  kde;jpUk;Gjy; vd;why; vd;d vd;gij Fwpj;J rpyu; jtwhd

Gupe;J nfhs;SjNyhbUf;fpwhu;fs;. kde;jpUk;Gjy; vd;gJ rupaha;

,Ug;gjy;y> Mdhy; jpir khWtjhFk;. ehk; ,g;nghOJ nfl;l

Fkhud; my;yJ fhzhkw;Nghd Fkhudpd; ctikia gw;wp

ghu;f;fg;NghfpNwhk;. xU jdpkdpjd; kde;jpUk;GtJ vd;why; vd;d

vd;gij kpfj; jj;&gkhf tpsf;f ,NaR xU fijia

nrhy;ypapUf;fpwhu;. Y}f;fh15:11-12y;> “gpd;Dk; mth; nrhd;dJ:

xU kD\Df;F ,uz;L Fkhuh; ,Ue;jhh;fs;.mth;fspy;

,isatd; jfg;gid Nehf;fp: jfg;gNd> M];jpapy; vdf;F tUk;

gq;if vdf;Fj; juNtz;Lk; vd;whd;. me;jg;gb mtd;

mth;fSf;Fj; jd; M];jpiag; gq;fpl;Lf;nfhLj;jhd;” vd;W ,NaR
nrhd;dhu;.

     me;j ,isQd; jd; jfg;gd; kupf;Fk; Kd;ghfNt jdf;F

fpilf;fNtz;ba Rje;jpuj;ij ngw;Wf; nfhs;s tpUk;gpdhd; mJ

tof;fj;jpw;F khwhdjhFk;. ,Ug;gpDk; mtDila jfg;gd;

tpz;zg;gj;ij Vw;W nfhz;L mtu;fSila Rje;jpuj;ij

mtu;fSf;F gpupj ;Jf; nfhLj;jhd;. 13tJ trdk;>“rpy
ehisf;Fg;gpd;G> ,isakfd; vy;yhtw;iwAk; Nrh;j;Jf;nfhz;L>

J}uNjrj;Jf;Fg; Gwg;gl;Lg;Ngha;> mq;Nf Jd;khh;f;fkha;

[Ptdk;gz;zp> jd; M];jpia mopj;Jg;Nghl;lhd;”  vd;W

nrhy;YfpwJ. ,isa kfd; jd;Dila vy;yh nry;tq;fisAk;

vLj;Jf;nfhz;lhd;> jd;Dila Rje;jpuj;ij vLj;Jf;nfhz;lhd;>

J}uNjrj;jpw;F Nghdhd;> Jd;khu;f;fkhd [Ptpak; nra;J

midj;ijAk; tPzhf;fp Nghl;lhd;. Mq;fpy Ntjhfkj;jpd; xU

nkhopngau;g;gpy;>  “nfhz;lhl;lq;fspy; tpgr;rhupfsplk; gzj;ijr;

nrytopj;jhd;” vd;W $WfpwJ.
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14-15 trdq;fis thrpf;fTk;> “vy;yhtw;iwAk; mtd;
nrytopj;jgpd;G> me;jj; Njrj;jpNy nfhba gQ;rKz;lhapw;W.
(e pyq ;fnsy ;yhk ;  twl ; r pahf p kf ;fs ;  gl ; bd pahy ;
thbf;nfhz;bUe;jhu;fs;)mg;nghOJ mtd; FiwTglj;njhlq;fp>
me;jj; Njrj;Jf; Fbfspy; xUtdplj;jpy; Ngha; xl;bf;nfhz;lhd;.
me;jf; Fbahdtd; mtidj; jd; tay;fspy; gd;wpfis
Nka;f;Fk;gb mDg;gpdhd; ” (FwpaPl;by; cs;sJ ehd; nrhd;dJ).
me;j Njrj;jpy; xU kdpjdplj;jpy; mtDf;F xU Ntiy
fpilj;jJ. mtd; gd;wpfs; Nka;f;Fk;gb mDg;gg;gl;lhd;. 16tJ
trdk; nrhy;YfpwjhtJ> “mg;nghOJ gd;wpfs; jpd;fpw
jtpl;bdhNy jd; tapw;iw epug;g MirahapUe;jhd;> xUtDk;
mij mtDf;Ff; nfhLf;ftpy;iy”. mtd; kpfTk; grpaha;
,Ue;jhd; me;jg; gl;bdpapd; nfhLikapdhy; gd;wp jpd;Dk;
czit nfhLq;fs; rhg;gpLfpNwd; vd;W Nfl;lhd;. Mdhy;
mijAk; $l ahUk; mtDf;F nfhLf;ftpy;iy. mtd; jd;Dila
M];jpfisnay;yhk; mopj;Jg;Nghl;lhd;;. 17k; trdk;>  “mtDf;Fg;
Gj;jp njspe;jNghJ> mtd;: vd; jfg;gDila $ypf;fhuh;
vj;jidNah NgUf;Fg; g+h;j;jpahd rhg;ghL ,Uf;fpwJ> ehNdh
grpapdhy; rhfpNwd;” vd;W nrhy;YfpwJ. NtW Mq;fpy
Ntjhfkj;jpd;  nkhopngau;g;gpy;> “mtd; jd; Ra czu;tpw;Fj;
jpUk;gpa NghJ.” NtWtpjkhf nrhy;yNtz;Lnkd;why; mtDila
jfg;gDila Ntiyf;fhuu; midtUf;Fk; NghJkhd czT
,Uf;fpwJ. Mdhy; ,tNdh grpapdhy; rhfpwhd; vd;gij
czu;e;jhd;.

  mtd; xU ey;y jPu;khdk; vLj;jhd;> kde;jpUk;gpdhd;.
kde;jpUk;Gjy; vd;gJ kdk; khw;wk;> ,Ujaj;jpy; cz;lhFk;
khw;wk;. mJ xU kdpjid  jpir jpUg;gnra;J  Gjpa jpiria
Nehf;fp efur;nra;Ak;. 18-19 trdq;fspy; “ehd; vOe;J> vd;
jfg;gdplj;jpw;Fg; Ngha;: jfg;gNd> guj;Jf;F tpNuhjkhfTk; ckf;F
Kd;ghfTk; ghtQ;nra;Njd;. ,dpNky; ck;Kila Fkhud; vd;W
nrhy;yg;gLtjw;F ehd; ghj;jpudy;y> ck;Kila $ypf;fhuhpy;
xUtdhf vd;id itj;Jf;nfhs;Sk; vd;Ngd; vd;W nrhy;yp ”
“vd;id xU mbik Ntiyf;fhuuhf Vw;Wf;nfhs;Sk;> jfg;gNd
ckf;F tpNuhjkha; ehd; ghtk; nra;Njd;. ck;Kila M];jpia
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mopj;Jtpl;Nld;. NjtDf;F tpNuhjkhf ghtk; nra;Njd;. vd;id

Ntiyf;fhudhf Vw;Wf;nfhs;Sk; vd;whd;”.  gpd;G vOe;J

jfg;gdplk; nrd;whd;. kde;jpUk;Gjy; vd;gJ kdg;ghd;ikapd;

khw;wk;> rpe;ijapd; khw;wk;> ,Ujaj;jpd; khw;wj;ij fhl;bYk;

NkyhdjhFk;. vij xUtd; tpRthrpf;fpwhNdh mjd;gb nray;gl

mtid mJ topelj;JfpwJ. mjhtJ mtd; jpUk;gp me;j

Gjpa jpirapy; nry;fpwhd;. ehk; vy;yhUk; gpjhthfpa

Njtidtpl;Lk;> ek;Kila FbapUg;ghfpa guNyhfj;ij tpl;Lk;

tpyfpNgha;tpl;Nlhk;. Vrhah 53:6k; trdj;jpy;> “ehnky;yhUk;
MLfisg;Nghy topjg;gpj; jphpe;J> mtdtd; jd; jd; topapNy

NghNdhk;@ fh;j;jNuh ek;nky;yhUila mf;fpukj;ijAk; mth;Nky;

tpog;gz;zpdhh; ” vd;W Ntjk; nrhy;YfpwJ. Mdhy; NjtDila

,uf;fj;jpdhy; ek;Kila ghtq;fis ,NaR fpwp];Jtpd; Nky;

Rkj;jpdhu;.

   20-24Mk; trdj;jpy; me;j rk;gtk; njhlu;fpwJ> “vOe;J

Gwg;gl;L> jd; jfg;gdplj;jpy; te;jhd;”. xU ehs; ,uT xU
kdpjuplk; ehd; ,e;j fijia nrhy;ypf;nfhz;bUe;Njd;. mtu;
,jw;F Kd;G ,e;j fijia gw;wp Nfs;tpg;gl;ljpy;iy. mjdhy;
me;j kdpjUf;F njupe;jtiu> mg;gb xU kfd; jpUk;gp te;jhy;

mtUila jfg;gdhu; “eP vd;d nra;jpUf;fpwha;> vd;Dila

vy;yh nrhj;Jf;fisAk;  vd; tho;ehs; KOtJk; ehd; cioj;J

Nrfupj;j midj;ijAk; eP tPzhf;fp tpl;lha;> vd;Dila mbik

Ntiyf;fhuUld; ; xUtdha; ,Ue;Jnfhs;” vd;W jhd;

nrhy;ypapUg;ghu; vd;W me;j kdpjd; vd;dplk; $wpdhu;.

ngUk;ghYk; cyfj;jpd; jfg;gdhu; kpfTk; Nfhgkhf mg;gbj;jhd;

nray;gLthu;fs;. Mdhy; ,e;j jfg;gDila mZFKiwia

ftdpAq;fs;:  “mtd; J}uj;jpy; tUk;NghNj> mtDila jfg;gd;

mtidf; fz;L> kdJUfp> (jd;Dila kfd;Nky; mtUila

,Ujaj;jpypUe;J md;G nghq;fp) Xb mtd; fOj;ijf;

fl;bf;nfhz;L> mtid Kj;jQ;nra;jhd;. Fkhud; jfg;gid

Nehf;fp: jfg;gNd> guj;Jf;F tpNuhjkhfTk;> ckf;F Kd;ghfTk;

ghtQ;nra;Njd;> ,dpNky; ck;Kila Fkhud; vd;W
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nrhy;yg;gLtjw;F ehd; ghj;jpud; my;y vd;W nrhd;dhd;.

mg;nghOJ jfg;gd; jd; Copaf;fhuiu Nehf;fp: ePq;fs; cah;e;j

t];jpuj;ijf; nfhz;Lte;J> ,tDf;F cLj;jp> ,td; iff;F

Nkhjpuj;ijAk; fhy;fSf;Fg; ghjul;irfisAk; NghLq;fs;.

nfhOj;j fd;iwf; nfhz;Lte;J mbAq;fs;. ehk; Grpj;J

re;Njh\khapUg;Nghk;. vd; Fkhudhfpa ,td; khpj;jhd;> jpUk;gTk;

caph;j;jhd;@ fhzhkw;Nghdhd;> jpUk;gTk; fhzg;gl;lhd; vd;whd;.

mg;gbNa mth;fs; re;Njh\g;glj; njhlq;fpdhh;fs;”. mtu;fs;

tpUe;Jk; nfhz;lhl;lKkha; kfpoe;jdu;.

  xUKiw ehd; ,f;fijia xUtuplj;jpy; nrhd;dNghJ> mtu;

“,NaR nrhy;tij ghu;f;Fk;NghJ> ehd; guNyhf jfg;gdplk;

mtUila ,uf;fj;jpw;fhf jpUk;gp> “gpjhNt> ehd; ckf;F

tpNuhjkha; ghtk; nra;Njd;> ckf;F kfdhf ,Ug;gjw;F ehd;

ghj;jpud; my;y vd;W nrhd;dhy;> mtu; vd;id   Vw;Wf;nfhs;thu;”

;vd;W nrhd;dhu;. ek;Kila guNyhfg;gpjh kdJUf;fk; cilatu;.

mtu; cq;fis mbikahf;fkhl;lhu;. mtu; cq;fis KO

Fkhuj;Jtj;Jld; kPl;L jk;NkhL Nru;j;Jf;nfhs;thu;. Njtd;

fhj;Jf;nfhz;bUf;fpwhu;. ePq;fs; tpyfpg;Ngha;tpl;Bu;fsh?

mg;gbahdhy; ,d;Nw ePq;fs; Vd; gpjhthfpa Njtdp;lj;jpw;Fk;>

cq;fs; FbapUg;ghd guNyhfj;jpw;Fk; cq;fs; kdij

jpUg;gf;$lhJ?
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     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;

  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;

1. kde;jpUk;Gjiy  tpsf;fpf;$Wf.

2. Y}f;fh 13:1-5I thrpf;fTk;. mope;J Nghfhky; ,Ug;gjw;F

  xUtu; vd;d nra;a Ntz;Lk;?

Y}f;fh 13:1-5 - Y}f;fh 13:1-5 - Y}f;fh 13:1-5 - Y}f;fh 13:1-5 - Y}f;fh 13:1-5 - gpyhj;J rpy fypNyaUila ,uj;jj;ij

mth;fSila gypfNshNl fye;jpUe;jhd;@ me;j NtisapNy
mq;Nf ,Ue;jth;fspy; rpyh; me;jr; nra;jpia mtUf;F
mwptpj;jhh;fs;. (2) ,NaR mth;fSf;Fg; gpujpAj;jukhf: me;jf;
fypNyaUf;F mg;gbg;gl;litfs; rk;gtpj;jjpdhNy> kw;w vy;yhf;
fypNyaiug; ghh;f;fpYk; mth;fs; ghtpfshapUe;jhh;fnsd;W
epidf;fpwPh ;fNsh? (3) mg;gbay;yntd;W cq;fSf;Fr;
nrhy;YfpNwd;@ ePq;fs; kde;jpUk;ghkw;Nghdhy; vy;yhUk; mg;gbNa
nfl;Lg ;NghtPh ;fs; .(4) r PNyhthkpNy NfhGuk ; tpOe;J
gjpndl;Lg;Ngiuf; nfhd;wNj@ vUrNykpy; FbapUf;fpw
kD\nuy;yhhpYk; mth;fs; Fw;wthspfshapUe;jhh;fnsd;W
epidf;fpwPh ;fNsh? (5) mg;gbay;yntd;W cq;fSf;Fr;
nrhy;YfpNwd;@ ePq;fs; kde;jpUk;ghkw;Nghdhy; vy;yhUk; mg;gbNa
nfl;Lg;NghtPh;fs; vd;whh;.

3. 2NgJU 3:9I thrpf;fTk;. midj;J kdpju;fis gw;wpa

  NjtDila tpUg;gk; vd;d?

2NgJU 3:9 2NgJU 3:9 2NgJU 3:9 2NgJU 3:9 2NgJU 3:9 - jhkjpf;fpwhh; vd;W rpyh; vz;Zfpwgb> fh;j;jh;

jkJ thf;Fj;jj;jj;ijf;Fwpj;Jj; jhkjkhapuhky;@ xUtUk;
nfl;Lg;Nghfhky; vy;yhUk; kde;jpUk;gNtz;Lnkd;W tpUk;gp>
ek;Nky; ePba nghWikAs;stuhapUf;fpwhh;.
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4. Y}f;fh 16:19-31-thrpf;fTk;. IRtupathd; Vd; kupj;NjhupypUe;J

  xUtd; jpUk;gpte;J jd; rNfhjuuplk; NgRk;gb tpUk;gpdhd;?

Y}f;fh 16:19-31 Y}f;fh 16:19-31 Y}f;fh 16:19-31 Y}f;fh 16:19-31 Y}f;fh 16:19-31 IRthpaKs;s xU kD\d; ,Ue;jhd;@ mtd;

,uj;jhk;guKk; tpiyNawg;ngw;w t];jpuKk; jhpj;J> mEjpdKk;

rk;gpukkha; tho;e;Jnfhz;bUe;jhd; (20) yhrU vd;Dk;

Ngh;nfhz;l xUjhpj;jpuDk; ,Ue;jhd;@ mtd; gUf;fs;

epiwe;jtdha;> me;j IRthpathDila thryUNf fple;J>

(21) mtDila Nki[apypUe;J tpOe; Jzpf;iffshNy jd;

grpia Mw;w MirahapUe;jhd;@ eha;fs; te;J mtd; gUf;fis

ef;fpw;W.(22) gpd;G me;jj; jhpj;jpud; khpj;J> NjtJ}juhy;

MgpufhKila kbapNy nfhz;LNgha ; tplg ;gl ;lhd ; @

IRthpathDk; khpj;J mlf;fk;gz;zg;gl;lhd;. (23) ghjhsj;jpNy

mtd; Ntjidg;gLfpwNghJ> jd; fz;fis VnwLj;J> J}uj;jpNy

MgpufhikAk; mtd; kbapNy yhrUitAk; fz;lhd;. (24)

mg;nghOJ mtd;: jfg;gdhfpa MgpufhNk> ePh; vdf;F ,uq;fp>

yhrU jd; tpuypd; Edpiaj; jz;zPhpy; Njha;j;J> vd; ehitf;

Fs p ug ; gz ;Zk ; gb mtid mDg ; gNtz ;Lk ; @  ,e ; j

mf;fpdp[{thiyapy; Ntjidg;gLfpNwNd vd;W $g;gpl;lhd;. (25)

mjw;F Mgpufhk;: kfNd> eP g+kpapNy capNuhbUf;Fq; fhyj;jpy;

cd; ed;ikfis mDgtpj;jha;> yhrUTk; mg;gbNa jPikfis

mEgtpj;jhd;> mij epidj;Jf;nfhs;@ ,g;nghOJ mtd;

Njw;wg;gLfpwhd;> ePNah Ntjidg;gLfpwha;.(26)mJTky;yhky;>

,t;tplj;jpypUe;J  cq;fsplj;jpw ;Ff; fle;JNghfTk;>

mt ;t plj ; j py pUe ;J vq ;fs plj ; j p w ;Ff ;  fle ;JtuTk ;

kdJs;sth;fSf;Ff; $lhjgbf;F> vq;fSf;Fk; cq;fSf;Fk;

eLNt  ngUk;gpsg;G  cz;lhf;fg;gl;bUf;fpwJ   vd;whd;.
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(27) mg;nghOJ mtd;: mg;gbahdhy;> jfg;gNd> vdf;F Ie;JNgh;

rNfhjuUz;L> mth;fSk; NtjidAs;s ,e;j ,lj;Jf;F tuhjgb>

mtd; Ngha; mth;fSf;Fr; rhl;rpahf mwptpf;Fk;nghUl;L> (28)

ePh; mtid vd; jfg;gd; tPl;Lf;F mDg;Gk;gb ck;ik

Ntz;bf;nfhs;SfpNwd; vd;whd;. (29) Mgpufhk; mtid Nehf;fp:

mth;fSf;F NkhNrAk; jPh;f;fjhprpfSk; cz;L> mth;fSf;F

mth;fs; nrtp nfhLf;fl;Lk; vd;whd;. (30) mjw;F mtd;:

mg;gbay;y> jfg;gdhfpa MgpufhNk> khpj;NjhhpypUe;J xUtd;

mth;fsplj;jpw;Fg; Nghdhy; kde;jpUk;Gthh;fs; vd;whd;.(31)

mjw;F mtd;: mth;fs; NkhNrf;Fk; jPh;f;fjhprpfSf;Fk;

nrtpnfhlhtpl;lhy;> khpj;NjhhpypUe;J xUtd; vOe;JNghdhYk;>

ek;gkhl;lhh;fs; vd;W nrhd;dhd; vd;whh;.

5. Y}f;fh 16:30I thrpf;fTk;. Ntjidahd ,lkhfpa mij (eufk;)

jtpu;g;gjw;fhf ,e;j rNfhjuu;fs; mtrpak; nra;a Ntz;baJ vd;d?

6. mg;Ngh];jyu; 26:18I thrpf;fTk;. ,J Fwpg;gpl;L nrhy;yhky;

,Ue;jhYk;> ,e;j trdk; kde;jpUk;Gjiy gw;wp $WfpwJ. mg;gb

kde;jpUk;Gfpwtu;fSf;F vd;d rk;gtpf;fpwJ?

mg;Ngh];jyu; 26:18-mg;Ngh];jyu; 26:18-mg;Ngh];jyu; 26:18-mg;Ngh];jyu; 26:18-mg;Ngh];jyu; 26:18-mth;fs; vd;idg; gw;Wk; tpRthrj;jpdhNy

ghtkd;dpg;igAk; ghpRj;jkhf;fg;gl;lth;fSf;Fhpa Rje;juj;ijAk;
ngw;Wf;nfhs;Sk;gbahf> mth;fs; ,Uistpl;L xspapdplj;jpw;Fk;>
rhj;jhDila mjpfhuj;ijtpl;Lj; Njtdplj;jpw;Fk; jpUk;Gk;gbf;F
eP mth;fSila fz;fisj; jpwf;Fk;nghUl;L> ,g;nghOJ

cd;id mth;fsplj;jpw;F mDg;GfpNwd; vd;whh;.

7. mg;Ngh];jyu; 26:20  ,e;j trdj;jpd; ,Wjpg;gFjpapy; %d;W

fhupaq;fs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. me;j %d;W fhupaq;fs; ahit?
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mg;Ngh];jyu; 26:20 -mg;Ngh];jyu; 26:20 -mg;Ngh];jyu; 26:20 -mg;Ngh];jyu; 26:20 -mg;Ngh];jyu; 26:20 -Kd;G jk];FtpYk; vUrNykpYk; A+Njah

Njrnkq;FKs;sth;fsplj;jpYk;> gpd;G Gw[hjpahhplj;jpYk; ehd;

Ngha;> mth;fs; Njtdplj;jpw;F kde;jpUk;gpf; Fzg;glTk;>

kde;jpUk;GjYf;Nfw;w fphpiafisr; nra;aTk; Ntz;Lnkd;W

mwptpj;Njd;.

8. kj;NjA 7:21-23I thrpf;fTk;. NjtDila rpj;jk; nra;ahky;

NtW vij ,e;j kdpju;fs; nra;fpwhu;fs; vd;W ,NaR

Fwpg;gpLfpwhu;?

kj;NjA 7:21-23 - kj;NjA 7:21-23 - kj;NjA 7:21-23 - kj;NjA 7:21-23 - kj;NjA 7:21-23 - guNyhfj;jpypUf;fpw vd; gpjhtpd; rpj;jj;jpd;gb

nra;fpwtNd guNyhfuh[;aj;jpy; gpuNtrpg;ghNday;yhky;> vd;id

Nehf;fp: fh;j;jhNt! fh;j;jhNt! vd;W nrhy;Yfpwtd; mjpy;

gpuNtrpg;gjpy;iy.(22) me;ehspy; mNefh; vd;id Nehf;fp:

fh;j;jhNt! fh;j;jhNt!ckJ ehkj;jpdhNy jPh;f;fjhprdk;

ciuj;Njhk; my;yth? ckJ ehkj;jpdhNy gprhRfisj;

Juj;jpNdhk; my;yth? ckJ ehkj;jpdhNy mNef mw;Gjq;fisr;

nra;Njhk; my;yth? vd;ghh;fs;.(23) mg;nghOJ> ehd; xUf;fhYk;

cq;fis mwpatpy;iy@ mf;fpukr; nra;iff;fhuNu> vd;idtpl;L

mfd;WNghq;fs; vd;W mth;fSf;Fr; nrhy;YNtd;

9.cjl;lstpy; Njtid Muhjpg;gij tpl;L kde;jpUk;Gjy;

vt;tsT Kf;fpakhdnjd;gij  ,J vt;thW fhz;gpf;fpwJ?

10. Vrhah 5:57I thrpf;fTk;. Jd;khu;f;fu; vd;d nra;a Ntz;Lk;?

Vrhah 55:7 -Vrhah 55:7 -Vrhah 55:7 -Vrhah 55:7 -Vrhah 55:7 -Jd;khh;f;fd; jd; topiaAk;> mf;fpukf;fhud; jd;

epidTfisAk; tpl;L> fh;j;jhplj;jpy; jpUk;gf;fltd;@ mth;

mtd;Nky; kdJUFthh ; @ ek ;Kila Njtdplj ;j pw ;Nf

jpUk;gf;fltd;@ mth; kd;dpf;fpwjw;Fj; jia ngUj;jpUf;fpwhh;.

11. mePjp cs;std; nra;a Ntz;ba ,uz;L fhupaq;fs;

vd;ndd;d?
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12. NkNy Fwpg;gpl;ls;s fhupaq;fis filgpbf;Fk; xUtDf;F

  Njtd; vd;d nra;thu;?

13. Y}f;fh 15:7I thrpf;fTk;. kdk;jpUk;Gk; xU ghtpapd; epkpj;jk;

guNyhfj;jpy; vd;d rk;gtpf;Fk;?

Y}f ;fh 15 :7 Y}f ;fh 15 :7 Y}f ;fh 15 :7 Y}f ;fh 15 :7 Y}f ;fh 15 :7 mJNghy> kde ;j pUk ;g mtrpakpy ;yhj

njhz;Z}w;nwhd;gJ ePjpkhd;fisf;Fwpj;Jr; re;Njh\k;
cz;lhfpwijg;ghh;f;fpYk; kde;jpUk;Gfpw xNughtpapdpkpj;jk;
guNyhfj;jpy; kpFe;j re;Njh\k; cz;lhapUf;Fk; vd;W
cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;.

14. mg;Ngh];jyu;  3:19I thrpf;fTk;. ePq;fs; kde;jpUk;gpapUe;jhy;

my;yJ khwp ,Ue;jhy;> cq;fs; ghtj;Jf;F vd;d NeupLk;?
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         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;

1. kde;jpUk;Gjiy  tpsf;fpf;$Wf.

A. Gjpa mu;gzpg;gpd; jpirapy; Kw;wpYkhf jpUk;GtJ.Gjpa mu;gzpg;gpd; jpirapy; Kw;wpYkhf jpUk;GtJ.Gjpa mu;gzpg;gpd; jpirapy; Kw;wpYkhf jpUk;GtJ.Gjpa mu;gzpg;gpd; jpirapy; Kw;wpYkhf jpUk;GtJ.Gjpa mu;gzpg;gpd; jpirapy; Kw;wpYkhf jpUk;GtJ.

B. mJ rpe;jidapd; khw;wk;.mJ rpe;jidapd; khw;wk;.mJ rpe;jidapd; khw;wk;.mJ rpe;jidapd; khw;wk;.mJ rpe;jidapd; khw;wk;.

C.  ,Ujaj;jpd; khw;wk; Njtdplk; jpUk;Gk; tpisit,Ujaj;jpd; khw;wk; Njtdplk; jpUk;Gk; tpisit,Ujaj;jpd; khw;wk; Njtdplk; jpUk;Gk; tpisit,Ujaj;jpd; khw;wk; Njtdplk; jpUk;Gk; tpisit,Ujaj;jpd; khw;wk; Njtdplk; jpUk;Gk; tpisit

    cz;lhf;FfpwJ. mjhtJ xUtDla gioa    cz;lhf;FfpwJ. mjhtJ xUtDla gioa    cz;lhf;FfpwJ. mjhtJ xUtDla gioa    cz;lhf;FfpwJ. mjhtJ xUtDla gioa    cz;lhf;FfpwJ. mjhtJ xUtDla gioa

    topfis tpl;L NjtDila topapy; elj;Jjy;.    topfis tpl;L NjtDila topapy; elj;Jjy;.    topfis tpl;L NjtDila topapy; elj;Jjy;.    topfis tpl;L NjtDila topapy; elj;Jjy;.    topfis tpl;L NjtDila topapy; elj;Jjy;.

D. NghFk; jpirapypUe;J khWtJ. gupG+uzg;gLtJ NghFk; jpirapypUe;J khWtJ. gupG+uzg;gLtJ NghFk; jpirapypUe;J khWtJ. gupG+uzg;gLtJ NghFk; jpirapypUe;J khWtJ. gupG+uzg;gLtJ NghFk; jpirapypUe;J khWtJ. gupG+uzg;gLtJ
  vd;W mu;j;jky;y.  vd;W mu;j;jky;y.  vd;W mu;j;jky;y.  vd;W mu;j;jky;y.  vd;W mu;j;jky;y.

 E. xUtUila tho ;f ;ifa pd ; xl ;Lnkhj ;j xUtUila tho ;f ;ifa pd ; xl ;Lnkhj ;j xUtUila tho ;f ;ifa pd ; xl ;Lnkhj ;j xUtUila tho ;f ;ifa pd ; xl ;Lnkhj ;j xUtUila tho ;f ;ifa pd ; xl ;Lnkhj ;j j piriaNaj piriaNaj piriaNaj piriaNaj piriaNa

khw;wf;$ba jPu;khdj;ij vLg;gJ.khw;wf;$ba jPu;khdj;ij vLg;gJ.khw;wf;$ba jPu;khdj;ij vLg;gJ.khw;wf;$ba jPu;khdj;ij vLg;gJ.khw;wf;$ba jPu;khdj;ij vLg;gJ.

 F. gioa topfis tpl;Lj; jpUk;gp KOikahf gioa topfis tpl;Lj; jpUk;gp KOikahf gioa topfis tpl;Lj; jpUk;gp KOikahf gioa topfis tpl;Lj; jpUk;gp KOikahf gioa topfis tpl;Lj; jpUk;gp KOikahf

    NjtDf;F mu;g;gzpj;J mtUila topfspy;    NjtDf;F mu;g;gzpj;J mtUila topfspy;    NjtDf;F mu;g;gzpj;J mtUila topfspy;    NjtDf;F mu;g;gzpj;J mtUila topfspy;    NjtDf;F mu;g;gzpj;J mtUila topfspy;

    elg;gJ.    elg;gJ.    elg;gJ.    elg;gJ.    elg;gJ.

G. ,NaR fpwp];Jtpd; %ykha; Njtdplk; jpUk;Gjy;.,NaR fpwp];Jtpd; %ykha; Njtdplk; jpUk;Gjy;.,NaR fpwp];Jtpd; %ykha; Njtdplk; jpUk;Gjy;.,NaR fpwp];Jtpd; %ykha; Njtdplk; jpUk;Gjy;.,NaR fpwp];Jtpd; %ykha; Njtdplk; jpUk;Gjy;.

2. Y}f;fh 13:1-5I thrpf;fTk;. mope;J Nghfhky; ,Ug;gjw;F

  xUtu; vd;d nra;a Ntz;Lk;?

 kde;jpUk;g Ntz;Lk;.kde;jpUk;g Ntz;Lk;.kde;jpUk;g Ntz;Lk;.kde;jpUk;g Ntz;Lk;.kde;jpUk;g Ntz;Lk;.

     3. 2NgJU 3:9I thrpf;fTk;. midj;J kdpju;fis gw;wpa

   NjtDila tpUg;gk; vd;d?

midtUk; kde;jpUk;g Ntz;Lk; vd;gJjhd;midtUk; kde;jpUk;g Ntz;Lk; vd;gJjhd;midtUk; kde;jpUk;g Ntz;Lk; vd;gJjhd;midtUk; kde;jpUk;g Ntz;Lk; vd;gJjhd;midtUk; kde;jpUk;g Ntz;Lk; vd;gJjhd;.
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4. Y}f;fh 16:19-31-thrpf;fTk;. IRtupathd; Vd; kupj;NjhupypUe;J

xUtd; jpUk;gpte;J jd; rNfhjuuplk; NgRk;gb tpUk;gpdhd;?

Mjyhy; mtu;fs; ,e;j Ntjidahd ,lj;jpw;F tUtijMjyhy; mtu;fs; ,e;j Ntjidahd ,lj;jpw;F tUtijMjyhy; mtu;fs; ,e;j Ntjidahd ,lj;jpw;F tUtijMjyhy; mtu;fs; ,e;j Ntjidahd ,lj;jpw;F tUtijMjyhy; mtu;fs; ,e;j Ntjidahd ,lj;jpw;F tUtij

jtpu;f;f KbAk;.jtpu;f;f KbAk;.jtpu;f;f KbAk;.jtpu;f;f KbAk;.jtpu;f;f KbAk;.

5. Y}f;fh 16:30I thrpf;fTk;. Ntjidahd ,lkhfpa mij

(eufk;) jtpu;g;gjw;fhf ,e;j rNfhjuu;fs; mtrpak; nra;a

Ntz;baJ vd;d?

mtu;fs; fl;lhak; kde;jpUk;g Ntz;Lk;.mtu;fs; fl;lhak; kde;jpUk;g Ntz;Lk;.mtu;fs; fl;lhak; kde;jpUk;g Ntz;Lk;.mtu;fs; fl;lhak; kde;jpUk;g Ntz;Lk;.mtu;fs; fl;lhak; kde;jpUk;g Ntz;Lk;.

6.mg;Ngh];jyu; 26:18I thrpf;fTk;. ,J Fwpg;gpl;L nrhy;yhky;

,Ue;jhYk;> ,e;j trdk; kde;jpUk;Gjiy gw;wp $WfpwJ. mg;gb

kde;jpUk;Gfpwtu;fSf;F vd;d rk;gtpf;fpwJ?

A.fz;fs; jpwf;fg;gLk;.fz;fs; jpwf;fg;gLk;.fz;fs; jpwf;fg;gLk;.fz;fs; jpwf;fg;gLk;.fz;fs; jpwf;fg;gLk;.

B.,UspypUe;J xspf;F jpUk;Gjy;.,UspypUe;J xspf;F jpUk;Gjy;.,UspypUe;J xspf;F jpUk;Gjy;.,UspypUe;J xspf;F jpUk;Gjy;.,UspypUe;J xspf;F jpUk;Gjy;.

C.rhj;jhdpd; ty;yikapy; ,Ue;J Njtdplk; jpUk;Gjy;.rhj;jhdpd; ty;yikapy; ,Ue;J Njtdplk; jpUk;Gjy;.rhj;jhdpd; ty;yikapy; ,Ue;J Njtdplk; jpUk;Gjy;.rhj;jhdpd; ty;yikapy; ,Ue;J Njtdplk; jpUk;Gjy;.rhj;jhdpd; ty;yikapy; ,Ue;J Njtdplk; jpUk;Gjy;.

D.ghtkd;dpg;ig ngw;Wf;nfhs;Sjy;.ghtkd;dpg;ig ngw;Wf;nfhs;Sjy;.ghtkd;dpg;ig ngw;Wf;nfhs;Sjy;.ghtkd;dpg;ig ngw;Wf;nfhs;Sjy;.ghtkd;dpg;ig ngw;Wf;nfhs;Sjy;.

E. Rje;jpuj;ij ngw;Wf;nfhs;Sjy;. Rje;jpuj;ij ngw;Wf;nfhs;Sjy;. Rje;jpuj;ij ngw;Wf;nfhs;Sjy;. Rje;jpuj;ij ngw;Wf;nfhs;Sjy;. Rje;jpuj;ij ngw;Wf;nfhs;Sjy;.

7. mg;Ngh];jyu; 26:20  ,e;j trdj;jpd; ,Wjpg;gFjpapy;

%d;W fhupaq;fs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. me;j %d;W fhupaq;fs;

ahit?

      A.kde;jpUk;Gkde;jpUk;Gkde;jpUk;Gkde;jpUk;Gkde;jpUk;G

     B.Njtdplk; jpUk;GNjtdplk; jpUk;GNjtdplk; jpUk;GNjtdplk; jpUk;GNjtdplk; jpUk;G

     C.jq;fs; nray;fs; %yk; kde;jpUk;Gjiy ep&gpj;jy;.jq;fs; nray;fs; %yk; kde;jpUk;Gjiy ep&gpj;jy;.jq;fs; nray;fs; %yk; kde;jpUk;Gjiy ep&gpj;jy;.jq;fs; nray;fs; %yk; kde;jpUk;Gjiy ep&gpj;jy;.jq;fs; nray;fs; %yk; kde;jpUk;Gjiy ep&gpj;jy;.
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8. kj;NjA 7:21-23I thrpf;fTk;. NjtDila rpj;jk; nra;ahky;

NtW vij ,e;j kdpju;fs; nra;fpwhu;fs; vd;W ,NaR

Fwpg;gpLfpwhu;?

mf;fpukk; my;yJ mePjpmf;fpukk; my;yJ mePjpmf;fpukk; my;yJ mePjpmf;fpukk; my;yJ mePjpmf;fpukk; my;yJ mePjp.

9. cjl;lstpy; Njtid Muhjpg;gij tpl;L cz;ikahf

kde;jpUk;Gjy; vt;tsT Kf;fpakhdnjd;gij  ,J vt;thW

fhz;gpf;fpwJ?

,ul ; r p g ; G  ,Ujaj ;j py pUe ;J cz ;lhf p wJ . ntWk ;,ul ; r p g ; G  ,Ujaj ;j py pUe ;J cz ;lhf p wJ . ntWk ;,ul ; r p g ; G  ,Ujaj ;j py pUe ;J cz ;lhf p wJ . ntWk ;,ul ; r p g ; G  ,Ujaj ;j py pUe ;J cz ;lhf p wJ . ntWk ;,ul ; r p g ; G  ,Ujaj ;j py pUe ;J cz ;lhf p wJ . ntWk ;

cjl;lstpypUe;J cz;lhtjpy;iy.cjl;lstpypUe;J cz;lhtjpy;iy.cjl;lstpypUe;J cz;lhtjpy;iy.cjl;lstpypUe;J cz;lhtjpy;iy.cjl;lstpypUe;J cz;lhtjpy;iy.

10. Vrhah 5:57I thrpf;fTk;. Jd;khu;f;fu; vd;d nra;a Ntz;Lk?;

mtu;fsJ topfisf; iftpl Ntz;Lk;.mtu;fsJ topfisf; iftpl Ntz;Lk;.mtu;fsJ topfisf; iftpl Ntz;Lk;.mtu;fsJ topfisf; iftpl Ntz;Lk;.mtu;fsJ topfisf; iftpl Ntz;Lk;.

11. mePjp cs;std; nra;a Ntz;ba ,uz;L fhupaq;fs;

vd;ndd;d?

jq;fs; rpe;jidfisf; iftpl;L fu;j;juplk; jpUk;gNtz;Lk;.jq;fs; rpe;jidfisf; iftpl;L fu;j;juplk; jpUk;gNtz;Lk;.jq;fs; rpe;jidfisf; iftpl;L fu;j;juplk; jpUk;gNtz;Lk;.jq;fs; rpe;jidfisf; iftpl;L fu;j;juplk; jpUk;gNtz;Lk;.jq;fs; rpe;jidfisf; iftpl;L fu;j;juplk; jpUk;gNtz;Lk;.

12. NkNy Fwpg;gpl;Ls;s fhupaq;fis filgpbf;Fk; xUtDf;F

Njtd; vd;d nra;thu;?

gupG+uz ,uf;fKk; kd;dpg;igAk; ngWfpd;wdu;.gupG+uz ,uf;fKk; kd;dpg;igAk; ngWfpd;wdu;.gupG+uz ,uf;fKk; kd;dpg;igAk; ngWfpd;wdu;.gupG+uz ,uf;fKk; kd;dpg;igAk; ngWfpd;wdu;.gupG+uz ,uf;fKk; kd;dpg;igAk; ngWfpd;wdu;.

13. Y}f;fh 15:7I thrpf;fTk;. kde;jpUk;Gk; xU ghtpapd; epkpj;jk;

guNyhfj;jpy; vd;d rk;gtpf;Fk;?

guNyhfj;jpy; fsp$Wjy;guNyhfj;jpy; fsp$Wjy;guNyhfj;jpy; fsp$Wjy;guNyhfj;jpy; fsp$Wjy;guNyhfj;jpy; fsp$Wjy;

14.mg;Ngh];jyu;  3:19I thrpf;fTk;. ePq;fs; kde;jpUk;gpapUe;jhy;

my;yJ khwp ,Ue;jhy; cq;fs; ghtj;Jf;F vd;d NeupLk;?

vd; ghtf;fiw Jilj;njhopj;J Nghlg;gLk;.vd; ghtf;fiw Jilj;njhopj;J Nghlg;gLk;.vd; ghtf;fiw Jilj;njhopj;J Nghlg;gLk;.vd; ghtf;fiw Jilj;njhopj;J Nghlg;gLk;.vd; ghtf;fiw Jilj;njhopj;J Nghlg;gLk;.
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64

                  ghlk; 7

           mu;g;gzpg;G           mu;g;gzpg;G           mu;g;gzpg;G           mu;g;gzpg;G           mu;g;gzpg;G

                lhd; f;Nuh

Y}f;fh 14:25-26-Y}f;fh 14:25-26-Y}f;fh 14:25-26-Y}f;fh 14:25-26-Y}f;fh 14:25-26- gpd;G mNef [dq;fs; mtNuhNl$lg;gpd;G mNef [dq;fs; mtNuhNl$lg;gpd;G mNef [dq;fs; mtNuhNl$lg;gpd;G mNef [dq;fs; mtNuhNl$lg;gpd;G mNef [dq;fs; mtNuhNl$lg;
g p uahzkha ; g ;  Nghifa py ; >  mth ; fs plkha ;  mth ;g p uahzkha ; g ;  Nghifa py ; >  mth ; fs plkha ;  mth ;g p uahzkha ; g ;  Nghifa py ; >  mth ; fs plkha ;  mth ;g p uahzkha ; g ;  Nghifa py ; >  mth ; fs plkha ;  mth ;g p uahzkha ; g ;  Nghifa py ; >  mth ; fs plkha ;  mth ;
jpUk;gpg ;ghh ;j ;J: jpUk;gpg ;ghh ;j ;J: jpUk;gpg ;ghh ;j ;J: jpUk;gpg ;ghh ;j ;J: jpUk;gpg ;ghh ;j ;J: ahnjhUtd; vd;dplj;jpy; te;J> jd;ahnjhUtd; vd;dplj;jpy; te;J> jd;ahnjhUtd; vd;dplj;jpy; te;J> jd;ahnjhUtd; vd;dplj;jpy; te;J> jd;ahnjhUtd; vd;dplj;jpy; te;J> jd;
jfg;gidAk; jhiaAk; kidtpiaAk; gps;isfisAk;jfg;gidAk; jhiaAk; kidtpiaAk; gps;isfisAk;jfg;gidAk; jhiaAk; kidtpiaAk; gps;isfisAk;jfg;gidAk; jhiaAk; kidtpiaAk; gps;isfisAk;jfg;gidAk; jhiaAk; kidtpiaAk; gps;isfisAk;
rNfhjuiuAk ;  rNfhjh p fisAk ; >  jd ;  [ PtidAk ;rNfhjuiuAk ;  rNfhjh p fisAk ; >  jd ;  [ PtidAk ;rNfhjuiuAk ;  rNfhjh p fisAk ; >  jd ;  [ PtidAk ;rNfhjuiuAk ;  rNfhjh p fisAk ; >  jd ;  [ PtidAk ;rNfhjuiuAk ;  rNfhjh p fisAk ; >  jd ;  [ PtidAk ;
ntWf;fhtpl;lhy; vdf;Fr; rP\dhapUf;fkhl;lhd;.ntWf;fhtpl;lhy; vdf;Fr; rP\dhapUf;fkhl;lhd;.ntWf;fhtpl;lhy; vdf;Fr; rP\dhapUf;fkhl;lhd;.ntWf;fhtpl;lhy; vdf;Fr; rP\dhapUf;fkhl;lhd;.ntWf;fhtpl;lhy; vdf;Fr; rP\dhapUf;fkhl;lhd;.

  “gpd;G mNef [dq;fs; mtNuhNl$lg; gpuahzkha;g;
Nghifapy;> mth;fsplkha; mth; jpUk;gpg;ghh;j;J”(Y}f;fh 14:25).
,NaRfpwp];Jtpd; Copa fhyq;fspy; Vuhskhdtu;fs; mtUf;F
gpd; nrd;whu;fs;. Mq;fpy nkhopiatpl fpNuf;f nkhopapy; ,J
njspthf vLj;Jf;fhl;lg;gl;Ls;sJ. mjhtJ me;j ehl;fspy;
jpushd kf;fs; ,NaRtpd; gpd;dhy; kWgbAk; gpd;njhlu;e;J
Ngha;nfhz;Nl ,Ue;jhu;fs;;. xUNtis mtu; nra;j mw;Gjq;fis
my;yJ mtu; nfhLj;j czTfis vjpu;ghu;j;J NghapUf;fyhk;.
vd;d fhuzk; vd;gJ njupahJ. Mdhy; Vuhskhd kf;fs; gpd;
nrd;whu;fs; vd;gJ kl;Lk; cz;ik. ,e;j Neuj;jpy;jhd; ,NaR
jpUk;gp Ntz;Lnkd;Nw rpyfhupaq;fis nrhd;dhu;. mJ> mNefu;
mtiu gpd;gw;WtjpypUe;J gpd;thq;Ftjw;F VJthdJ Nghy
Njhw;wkspj;jJ.

    “ahnjhUtd; vd;dplj;jpy; te;J> (mjhtJ vd;NdhL tu
tpUk;gp> vd;id gpd;gw;w Ntz;Lnkd;wpUe;jhy;> ,Jjhd;
NjitahdJ) jd; jfg;gidAk;> jhiaAk;> kidtpiaAk;>
gps;isfisAk;> rNfhjuiuAk;> rNfhjupfisAk;> jd; [PtidAk;
ntWf;fhtpl;lhy; vdf;F rP\dhapUf;fkhl;lhd;”. (Y}f;fh 14:26>
NkNy FwpaPl;Lf;fs; cs;sJ ehd; nrhd;dJ).  ehd; me;j
trdj;ij ftdpf;FkNghJ  Mz;ltNu ePu; me;jtpj mu;j;jjpy;
NgrpapUf;fkhl;Bu; vd;W nrhy;ypf;nfhz;Nld;.  “ntWj;jy;” vd;w
thu;j;ijapd; mu;j;jk; jhd; vd;d? xUNtis mjd; mu;j;jkhdJ
nfhQ;rk; Fiwthf Nerpf;f Ntz;Lk; vd;gJNghy ,Uf;fyhk;.
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me;j thu;j;ijapd; nghUs; nka;ahfNt “ntWj;jy;”; vd;Wjhd;

mu;j;jk; vd fz;L nfhz;Nld;.

  ,NaR xU Fwpg;gpl;l tp\aj;ij typAWj;jp nrhy;tjw;fhf

fbdkhd thu;ijia gad;gLj;jpapUf;fpwhu;. ePq;fs;; cq;fSila

jfg;gidAk; jhiaAk; kidtpiaAk; gps;isfisAk;

rNfhjuiuAk; rNfhjhpfisAk; > cq;fs; [ PtidAk;

ntWf;fhtpl;lhy; mtUf;F rP\dhapUf;fkhl;Bu;fs; vd;W

nrhd;dhu;.   cq;fsplk; xd;W Nfl;fpNwd; cyfj;jpy; cq;fSf;F

fpilf;f $ba kpfTk; neUf;fkhd cwT vJthf ,Uf;Fk;?

mJ cq;fSila jha;> je;ij> kidtp kw;Wk; gps;isfshfj;jhd;

,Uf;Fk;. cq;fs; kidtp cq;fSf;F vjpuhf te;J cq;fis

tpthfuj;J nra;J tpl;lhy;> cq;fs;  jfg;gDk; jhAk;

kuzkile;Jtpl;lhy; vd;d elf;Fk;? mjd; gpd;G cq;fNshL

ahu; ,Ug;ghu;fs;? mJ cq;fs; rNfhju rNfhjupfsha; jhd;

,Ug;ghu;fs;. Mdhy; ,NaRNth eP mtu;fis ntWf;fhj gl;rj;py;

mtUila rP\dhf ,Uf;fKbahJ vd;W nrd;dhu;. ,q;F ,NaR

vd;d jhd; nrhy;Yfpwhu;?

  ,NaR ehk; kpfTk; neUf;fkhf nfhz;bUf;Fk; cwTfis

Fwpj;Nj NgRfpwhu ;. mth; cq;fSila mu;g ;gzpg;ig

vjpu;ghu;fpwhu;. mjhtJ ,NaRTf;F Kjd;ikahd ,lj;ij

nfhLf;Fk; mu;g;gzpg;ig ek;kplj;jpy; vjpu;ghu;fpwhu;. mtNu

cq;fSila tho;tpy; Kjy; eguhf ,Uf;Fk;gb tpUk;Gfpwhu;.

cyfj;jpy; ePq;fs; neUq;fpa cwTfNshL nfhz;Ls;s cwit>

ePq;fs; mtNuhL nfhz;Ls;s cwNthL xg;gpltpUf;fpwhu;.

cyfj;jpy;  “ntWj;jy;” vd;gJ xU cUtfk;.  xg;gpLtjw;fhd

thu;j;ijfs;  “vd;Dila cwthdJ cyfj;jpy; ,Uf;ff;$ba

ve;j fhupaq;fis fhl;bYk; kpfTk; Kf;fpakhdjhf ,Uf;f

Ntz;Lk;;” vd;W ,NaR nrhy;fpwhu;. wPq;fs; cq;fs; tho;f;if

Jiztpahiutpl> cq;fs; gps;isfistp;l> jha;> je;ij>
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rNfhju rNfhjpupfistpl ePq;fs; mjpfk; Nerpf;ff;$ba xU

egu; ,Uf;fpwhu;. mtu; ahnud;W mwptPu;fsh? me;jegu; Njtdy;y.

me;j egu; ePq;fs; jhd;> ePq;fs; mjpfk; Nerpf;Fk; cq;fSila

neUf;fkhd cwTfisfhl;bYk; cq;fisj;jhd; ePq;fs;

Nerpf;fpwPh;fs;.

   jpUkzq;fs; Vd; Kwpe;J NghfpwJ? Vd; [dq;fs; tpthfuj;J

nra;Jnfhs;fpd;wdu;? Vndd;wy;> mtu;fs; jq;fsJ tho;f;if

Jiztiu fhl;bYk; jq;fisNa mjpfk; Nerpf;fpwhu;fs;.  “ehd;

vjpu;ghu;f;fpwgb eP ele;Jnfhs;stpy;iy> MdgbapdhNy cd;id

tpl;LtpLfpNwd;.;” vd;fpd;wdu;. ePq;fs; tpUk;Gfpw cq;fSila

Raey tho;f;iftpl> ,NaR cq;fs; tho;f;ifapy; Kjd;ikahf

,Uf;f tpUk;Gfpwhu;. ,JNt cz;ikahd rP\j;Jtk;. fpiuak;

,y;yhj rP\j;Jtj;ij mtu; Ngrtpy;iy. mtiu gpd;gw;Wk;gb

mtu; ek;ik Nfl;Lf;nfhs;fpwhu;. ek;Kila tho;f;ifapy; mtu;

Kjd;ikahf ,Uf;fNtz;Lk; vd;W ek;kplk; Nfl;fpwhu;.
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     rPlj;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rPlj;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rPlj;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rPlj;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rPlj;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;

  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;

1.  Y}f;fh 9:57-62I thrpf;fTk;. ,NaRit gpd;gw;Wtjpy; ,Uf;f

  Ntz;ba mu;g;gzpg;gpd; epiyia Fwpj;J ,e;j NtjgFjp

  vd;d Nghjpf;fpwJ?

Y}f;fh 9:57-62 - Y}f;fh 9:57-62 - Y}f;fh 9:57-62 - Y}f;fh 9:57-62 - Y}f;fh 9:57-62 -  mth;fs; topapNy Nghifapy; xUtd;

mtiu Nehf;fp: Mz;ltNu> ePh; vq;Nf NghdhYk; ck;ikg;

gpd;gw;wp tUNtd; vd;whd;. (58 )mjw;F ,NaR: ehpfSf;Ff;

FopfSk; Mfhaj;Jg; gwitfSf;Ff; $LfSk; cz;L>

kD\FkhuDf;Nfh jiyrha;f;f ,lkpy;iy vd;whh;.(59)

NtnwhUtid mth; Nehf;fp: vd;idg; gpd;gw;wpth  vd;whh;.

mjw;F mtd;: Mz;ltNu> Kd;G ehd; Ngha; vd; jfg;gid

mlf;fk;gz;z vdf;F cj;juT nfhLf;fNtz;Lk; vd;whd;.(60)

mjw;F ,NaR: khpj;Njhh; jq;fs; khpj;Njhiu mlf;fk;gz;zl;Lk;@

eP Ngha;> NjtDila uh[;aj;ijf;Fwpj;Jg; gpurq;fp vd;whh;.(61)

gpd;G NtnwhUtd; mtiu Nehf;fp: Mz;ltNu> ck;ikg;

g pd ; gw ;WNtd ; >  MdhYk ;  Kd ; G ehd ;  Ngha ;

tPl;bypUf;fpwth;fsplj;jpy;  mDg;Gtpj;Jf;nfhz;LtUk;gb vdf;F

cj;juT nfhLf;fNtz;Lk; vd;whd;.(62) mjw;F ,NaR:

fyg;igapd;Nky; jd; ifia itj;Jg; gpd;dpl;Lg;ghh;f;fpw vtDk;

NjtDila uh[;aj;Jf;Fj; jFjpAs;std; my;y vd;whh;.
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2. Y}f;fh 8:13-14I thrpf;fTk;. Vd; rpyu; fpwp];jt tpRthrj;ij

tpl;L J}ukha; tpyfpg;Nghfpwhu;fs;?

  Y}f;fh 8:13-14 -   Y}f;fh 8:13-14 -   Y}f;fh 8:13-14 -   Y}f;fh 8:13-14 -   Y}f;fh 8:13-14 - khk;rj;jpd;gb gpioj;jhy; rhtPh;fs;@

  MtpapdhNy rhPuj;jpd; nra;iffis mopj;jhy; gpiog;gPh;fs;.

 (14)NkYk; vth;fs; NjtDila MtpapdhNy elj;jg; ;
gLfpwhh;fNsh> mth;fs; NjtDila Gj;jpuuhapUf;fpwhh;fs;.

  3. vNrf;fpNay; 16:8I thrpf;fTk;. Njtd; jkJ [dq;fNshL

cs;s cwit   tpsf;fpf;fhl;Ltjw;f;F jpUkzj;ij

Mjhukhf fhz;gpf;fpwhu;. ,e;j cwtpy; xUtu; ahUila

cilikahf Mfpwhu;?

  vNrf;fpNay;  16:8 vNrf;fpNay;  16:8 vNrf;fpNay;  16:8 vNrf;fpNay;  16:8 vNrf;fpNay;  16:8 - ehd; cd; mUNf fle;JNghdNghJ>

cd;idg; ghh;j;Njd;@ ,Njh> cd; fhyk; gUtfhykhapUe;jJ@

mg;nghOJ vd; t];jpuj;ij cd;Nky; tphpj;J> cd; eph;thzj;ij

%b> cdf;F Mizapl;Lf;nfhLj;J> cd;NdhL cld;gbf;if

gz;zpNdd; vd;W fh;j;juhfpa Mz;lth; nrhy;Yfpwhh;@

,t;tpjkha; eP vd;Dilatshdha;.

4. 1nfhupe;jpau; 6:19-20I thrpf;fTk;. ePq;fs; ahUf;F

nrhe;jkhdtu;fs;?

1nfhupe;jpau; 6:19-1nfhupe;jpau; 6:19-1nfhupe;jpau; 6:19-1nfhupe;jpau; 6:19-1nfhupe;jpau; 6:19-      cq;fs; rhPukhdJ ePq;fs; NjtdhNy

ngw;Wk; cq;fspy; jq;fpAk; ,Uf;fpw ghpRj;j MtpapDila
MyakhapUf;fpwnjd;Wk;> e Pq ;fs; ; cq;fSilath; ;
fsy;yntd;Wk; mwpaPh;fsh?
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5. 1nfhupe;jpau; 6:20I thrpf;fTk;. cq;fs; rupuKk; MtpAk;

ahUf;F nrhe;jkhdjhf ,Uf;fpwJ?

6.  ahf;NfhG 4:4I thrpf;fTk;. NjtDf;F tpNuhjkhd

  Mtpf;Fupa Ntrpj;jdj;ij cq;fshy; nra;a KbAkh?

 ahf;NfhG 4:4 - ahf;NfhG 4:4 - ahf;NfhG 4:4 - ahf;NfhG 4:4 - ahf;NfhG 4:4 - tpgrhuNu>  tpgrhhpfNs>  cyf  rpNefk;

 NjtDf;F tpNuhjkhd gifnad;W mwpaPh;fsh?  Mifahy;

 cyfj;Jf;Fr; rpNefpjdhapUf;f tpUk;Gfpwtd;  NjtDf;Fg;

 gifQdhfpwhd;.

 7. NjtDila ghu;itapy; Mtpf;Fupa Ntrpj;jdk; vd;gJ

vd;d? Nuhku; 1:25I ghu;f;fTk;.

  Nuhku; 1:25 -  Nuhku; 1:25 -  Nuhku; 1:25 -  Nuhku; 1:25 -  Nuhku; 1:25 - NjtDila rj;jpaj;ij mth;fs; ngha;ahf

khw;wp> rpU\;bfiuj;njhOJ Nrtpahky; rpU\;biaj;njhOJ
Nrtpj;jhh;fs;> mtNu vd;nwd;iwf;Fk; ];Njhj;jphpf;fg;gl;lth;.
Mnkd;.

 8.Nahthd; 2: 23-25 - ,e;j trdq;fspd; %yk; mu;g;gzk;

kw;Wk; tpRthrk; Fwpj;J vd;d fw;Wf; nfhs;s KbfpwJ.

 Nahthd; 2: 23-25 -  Nahthd; 2: 23-25 -  Nahthd; 2: 23-25 -  Nahthd; 2: 23-25 -  Nahthd; 2: 23-25 - mth; ,g;gbr; nrhd;dij mth;

kh pj ;Njhh pypUe ;njOe;jgpd ;G  mtUila rP\h ;fs;
epidT$h;e;J> Ntjthf;fpaj;ijAk; ,NaR nrhd;d
trdj;ijAk; tpRthrpj;jhh;fs;.(23)g];fhgz;bifapNy mth;
vUrNykpypUf;ifapy;> mth; nra;j mw;Gjq;fis mNefh;
fz;L> mtUila ehkj;jpy; tpRthrk; itj;jhh;fs;. (24
)mg;gbapUe;Jk;> ,NaR vy;yhiuAk; mwpe;jpUe;jgbahy;>
mth;fis ek;gp ,zq;ftpy;iy.(24)kD\Us;sj;jpypUg;gij
mth; mwpe;jpUe;jgbahy;> kD\iuf; Fwpj;J xUtUk;
mtUf;Fr; rhl;rp nfhLf;fNtz;bajhapUf;ftpy;iy.



9.Y}f;fh 14:28-30I thrpf;fTk;. ,NaRit gpd;gw;Wtjw;fhd

tpiyfpuaj;ij fzf;fpl;Ls;sPu;fsh? ePq;fs; mtiu gpd;gw;w
tpUk;Gfpd;wPu;fsh?

Y}f;fh 14:28-30 Y}f;fh 14:28-30 Y}f;fh 14:28-30 Y}f;fh 14:28-30 Y}f;fh 14:28-30 - cq;fspy; xUtd; xU NfhGuj;ijf; fl;l

kdjhapUe;J> (29 )m];jpghuk; Nghl ;lgpd;G Kbf;fj ;

jpuhzpapy;yhkw;Nghdhy;> ghh;f;fpwth;fnsy;yhUk;:(30) ,e;j

kD\d; fl;lj;njhlq;fp> Kbf;fj; jpuhzpapy;yhkw;Nghdhd; vd;W

nrhy;ypj; jd;idg; ghpahrk; gz;zhjgbf;F> mijf; fl;bj;

jPh;f;fpwjw;Fj; jdf;F eph;thfKz;Nlh ,y;iyNah vd;W Kd;G

mtd; cl;fhh;e;J nry;YQ;nryitf; fzf;Fg; ghuhkypUg;ghNdh?
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         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;

1. Y}f;fh 9:57-62I thrpf;fTk;. ,NaRit gpd;gw;Wtjpy; ,Uf;f

Ntz;ba mu;g;gzpg;gpd; epiyia Fwpj;J ,e;j  NtjgFjp

vd;d Nghjpf;fpwJ?

KOikahd mu;g;gzkKOikahd mu;g;gzkKOikahd mu;g;gzkKOikahd mu;g;gzkKOikahd mu;g;gzk;.

2. Y}f;fh 8:13-14 Vd; rpyu; fpwp];jt tpRthrj;ij tpl;L  J}ukha;

tpyfpg;Nghfpwhu;fs;?

NjtDila trdj;jpy; mth;fs; Mokhf Ntu;apy;yhjNjtDila trdj;jpy; mth;fs; Mokhf Ntu;apy;yhjNjtDila trdj;jpy; mth;fs; Mokhf Ntu;apy;yhjNjtDila trdj;jpy; mth;fs; Mokhf Ntu;apy;yhjNjtDila trdj;jpy; mth;fs; Mokhf Ntu;apy;yhj

gbapdhYk; cyf ftiyfspdhYk; IRtupaj;jpdhYk;gbapdhYk; cyf ftiyfspdhYk; IRtupaj;jpdhYk;gbapdhYk; cyf ftiyfspdhYk; IRtupaj;jpdhYk;gbapdhYk; cyf ftiyfspdhYk; IRtupaj;jpdhYk;gbapdhYk; cyf ftiyfspdhYk; IRtupaj;jpdhYk;

r p w ; w pd ; gq ; fs pdhYk ;  f p w p] ; jt tho ;itt pl ; Lr p w ; w pd ; gq ; fs pdhYk ;  f p w p] ; jt tho ;itt pl ; Lr p w ; w pd ; gq ; fs pdhYk ;  f p w p] ; jt tho ;itt pl ; Lr p w ; w pd ; gq ; fs pdhYk ;  f p w p] ; jt tho ;itt pl ; Lr p w ; w pd ; gq ; fs pdhYk ;  f p w p] ; jt tho ;itt pl ; L

tpyfpg;Nghfpwhu;fs;.tpyfpg;Nghfpwhu;fs;.tpyfpg;Nghfpwhu;fs;.tpyfpg;Nghfpwhu;fs;.tpyfpg;Nghfpwhu;fs;.

3. vNrf;fpNay; 16:8 Njtd; jkJ [dq;fNshL cs;s cwit

tpsf;fpf;fhl;Ltjw;f;F jpUkzj;ij Mjhukhf fhz;gpf;fpwhu;

,e;j cwtpy; xUtu; ahUila cilikahf Mfpwhu;?

NjtDila clikahapUf;fpwhuNjtDila clikahapUf;fpwhuNjtDila clikahapUf;fpwhuNjtDila clikahapUf;fpwhuNjtDila clikahapUf;fpwhu;.

4. 1nfhupe ;j pau ; 6:19I thrpf ;fTk; . e Pq ;fs; ahUf;F

nrhe;jkhdtu;fs;

NjtDf;F nrhe;jkhdtu;fs;.NjtDf;F nrhe;jkhdtu;fs;.NjtDf;F nrhe;jkhdtu;fs;.NjtDf;F nrhe;jkhdtu;fs;.NjtDf;F nrhe;jkhdtu;fs;.

5. 1nfhupe;jpau; 6:20I thrpf;fTk;. cq;fs; rupuKk; MtpAk;

ahUf;F?

NjtDf;F nrhe;jkhf ,Uf;fpwJ.NjtDf;F nrhe;jkhf ,Uf;fpwJ.NjtDf;F nrhe;jkhf ,Uf;fpwJ.NjtDf;F nrhe;jkhf ,Uf;fpwJ.NjtDf;F nrhe;jkhf ,Uf;fpwJ.
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6. ahf;NfhG 4:4I thrpf;fTk;. NjtDf;F tpNuhjkhd

  Mtpf;Fupa Ntrpj;jdj;ij cq;fshy; nra;a KbAkh?

Mk; nra;a KbAk;.Mk; nra;a KbAk;.Mk; nra;a KbAk;.Mk; nra;a KbAk;.Mk; nra;a KbAk;.

7. NjtDila ghu;itapy; Mtpf;Fupa Ntrpj;jdk; vd;gJ

 vd;d?

Njtid tpl;L tpf;fpufSf;F Neuhf ,Ujak; jpUk;GtijNjtid tpl;L tpf;fpufSf;F Neuhf ,Ujak; jpUk;GtijNjtid tpl;L tpf;fpufSf;F Neuhf ,Ujak; jpUk;GtijNjtid tpl;L tpf;fpufSf;F Neuhf ,Ujak; jpUk;GtijNjtid tpl;L tpf;fpufSf;F Neuhf ,Ujak; jpUk;Gtij

(Njtid fhl ; bYk ;  mj pf Kf ;f paj ;Jtk ;  vjw ;F(Njtid fhl ; bYk ;  mj pf Kf ;f paj ;Jtk ;  vjw ;F(Njtid fhl ; bYk ;  mj pf Kf ;f paj ;Jtk ;  vjw ;F(Njtid fhl ; bYk ;  mj pf Kf ;f paj ;Jtk ;  vjw ;F(Njtid fhl ; bYk ;  mj pf Kf ;f paj ;Jtk ;  vjw ;F

nfhLf;fg;gl;lhYk; mJ tpf;fpufk;) Nuhku; 1:25nfhLf;fg;gl;lhYk; mJ tpf;fpufk;) Nuhku; 1:25nfhLf;fg;gl;lhYk; mJ tpf;fpufk;) Nuhku; 1:25nfhLf;fg;gl;lhYk; mJ tpf;fpufk;) Nuhku; 1:25nfhLf;fg;gl;lhYk; mJ tpf;fpufk;) Nuhku; 1:25

8. Nahthd; 2: 23-25 ,e;j trdq;fspd; %yk; mu;g;gzk; kw;Wk;

tpRthrk; Fwpj;J vd;d fw;Wf; nfhs;s KbfpwJ?

,NaR ek ;Kila KO ,Ujaj ;ij t pUk ; Gf p w h u ;,NaR ek ;Kila KO ,Ujaj ;ij t pUk ; Gf p w h u ;,NaR ek ;Kila KO ,Ujaj ;ij t pUk ; Gf p w h u ;,NaR ek ;Kila KO ,Ujaj ;ij t pUk ; Gf p w h u ;,NaR ek ;Kila KO ,Ujaj ;ij t pUk ; Gf p w h u ;

(KOikahd mu;g;gzpg;G)(KOikahd mu;g;gzpg;G)(KOikahd mu;g;gzpg;G)(KOikahd mu;g;gzpg;G)(KOikahd mu;g;gzpg;G)

9. Y}f;fh 14: 28-30 ,NaRit gpd;gw;Wtjw;fhd

 tpiyfpuaj;ij fzf;fpl;Ls;sPu;fsh? ePq;fs; mtiu gpd;gw;w

 tpUk;Gfpd;wPu;fsh?

Mk; gpd;gw;w tpUk;GfpNwd;.Mk; gpd;gw;w tpUk;GfpNwd;.Mk; gpd;gw;w tpUk;GfpNwd;.Mk; gpd;gw;w tpUk;GfpNwd;.Mk; gpd;gw;w tpUk;GfpNwd;.

   72
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       jz;zPu; Qhd];ehdk;       jz;zPu; Qhd];ehdk;       jz;zPu; Qhd];ehdk;       jz;zPu; Qhd];ehdk;       jz;zPu; Qhd];ehdk;

                lhd; f;Nuh

Nfs;tp :Nfs;tp :Nfs;tp :Nfs;tp :Nfs;tp : “guNyhfk; nry;tjw;F ePq;fs; Qhd];ehdk; ngWtJ

mtrpakh vd;W mwpe;Jf; nfhs;s tpUk;GfpNwd;. ehd; Njtid

Nerpf;fpNwd;. vdf;F 7 taJ ,Uf;Fk; NghJ ehd; Qhd];ehdk;

nfhLf;fg;gl;Nld;. ,g;nghOJ vdf;F 18 taJ MfpwJ. ];jhgd

gpupTf;F mg;ghw;gl;l rigiar; rhu;e;j xUtu; me;j rpW tajpy;

Qhd];ehdk; vLj;j xUtu; ,ul;rpf;fg;gLtjw;F ve;j tpjkhd

tha;g;Gk; ,y;iy vd;whu;. NkYk; mtu; guNyhfk; nry;y

Ntz;Lkhdhy; Qhd];ehdk; vLf;f Ntz;Lk; vd;Wk; $wpdhu;.

Mdhy; vd;Dila  ghg;b];l; FLk;gj;jhu; mjw;F kWj;J tpl;ldu;.

ehd; guNyhfk; nry;y tpUk;GfpNwd;. vd;dhy; ,ad;w kl;Lk;

ehd; NjtDf;fhf tho;e;J tUfpNwd;. ehd; kWgbAk;

Qhd];ehdk; ngw Ntz;Lkh vd;W mwpe;Jf; nfhs;s

tpUk;GfpNwd;. ,g;nghOJ ehd; Qhd];ehdk; ngw;Wf; nfhs;Sk;

taJilatdhf ,Uf;fpNwd;. vt;tsT rPf;fpuj;jpy; KbANkh

mt;tsT rPf;fpuj;jpy; jaTnra;J vdf;F  cjtp nra;Aq;fs;.

Njtd; cq;fis MrPu;tjpg;ghuhf ed;wp”.

   gjpy;   :     gjpy;   :     gjpy;   :     gjpy;   :     gjpy;   :  ,ul;rpg;Gk;> ghtkd;dpg;Gk; ,NaR fpwp];Jtpd;

Nky; itf;Fk; tpRthrj;jpd; %yk; ,ytrkhd <thf fpilf;fpwJ.

mg;Ngh];jyu; 10:43I Mq;fpy Ntjj;jpd; (vd; I tp) NtnwhU

nkhopngau;g;gpy; “mtiu tpRthrpf;fpw vy;yhUk; mtUila

ehkj;jpd; %ykha; ghtkd;dpg;ig ngw;Wf;nfhs;fpwhu;fs; vd;W

vy;yh jPu;f;fjuprpfSk; mtiuf;Fwpj;J rhl;rp nfhLf;fpwhu;fs;”vd;W

nrhy;YfpwJ. tpRthrj;jpdhNy ,ul;rpg;G cz;lhfpwJ.



mjhtJ ,NaRtpd;Nky; ek;gpf;ifAk;> NjtDf;F Kd;ghf

ePjpkhd;fshf epw;Fk;gbahd rpyhf;fpaj;ij jUk;gbahf>

mtUila ,uj;jk; rpe;jg;gl;ljpd;Nky; ek;gpf;ifAk;> mij

rhu;e;jpUg;gjpd; %ykhfNt cz;lhfpwJ. mg;Ngh];jyu; 10:44-48

trdq;fspy; tpRthrpfs; Qhd];ehdk; ngwtjw;F Kd;ghfNt

(mtu;fsJ ,ul;rpg;ig cWjpg;gLj;Jk; tpjkhf) gupRj;j Mtp

nfhLf;fg;gl;lJ.

,J cz;ikahf ,Ue;j NghjpYk;> kw;w Neuq;fspy; ghtkd;dpg;G

Qhd];ehdk; vLf;fg;gLfpw Neuq;fspy; jhd; Vw;gLfpwJNghy

Njhd;WfpwJ (mg;Ngh];jyu; 2:28). Vndd;wy; Qhd];ehdk; vd;gJ

xUtu; ,NaRtplk;> kde;jpUk;GjypYk; tpRthrj;jpYk;>

jpUk;Gk;NghJ elf;Fk; xU ntspg;gilahd tpRthr nrayhFk;.

(khw;F 16:16> “tpRthrKs;stdhfp Qhd];ehdk; ngw;wtd;

,ul;rpf;fg;gLthd;@ tpRthrpahjtNdh Mf;fpidf;Fs;shfj;

jPh;f;fg;gLthd;”. vd;W  nrhy;YfpwJ. NkYk; ,J  Rj;j

kdrhl;rpf;fhf Njtid miof;Fk; xU topahfTk; ,Uf;fpwJ.

(mg;Ngh];jyu 22:16>; 1NgJU 3:21).

    me;j 7 tajpy; ePq;fs; cq;fs; ,Ujaj;jpd; Moj;jpYUe;J

,NaRt plk ;  cz ;ikahf j pUk ; g p >  Qhd] ;ehdk ;

vLj;jpUe;j Pu ;fshdhy; cq;fSila Foe;ijj;jdkhd

tpRthrj;ij Njtd; mq;fPfupf;fpwhu;. Qhd];jhdj;jpw;nfd;W rpy

mk;rq;fs; mtrpakhapUf;fpwJ. mjpy; kde;jpUk;Gjy; vd;gJ

xU Kf;fpa mk;rkhFk;. cq;fs; ,Ujaj;jpYk; rpe;ijapYk;;

khw;wk; cz;lhdjh? mjd; tpisthf ePq;fs; ghtj;jpypUe;J

,NaRtpdplj;jpw ;Fk; mtu; jUk; kd;dpg ;g pdplj;jpw ;Fk;

jpUk;Gk;gbahd khw;wk; cz;lhdjh (mg;Ngh];jyu; 2:38> 20:21

kw;Wk; 17 : 30)? ,NaRit cq;fSila nrhe;j ,ul;rfuhfTk;

Mz;ltuhfTk; tpRthrpj;jPu;fsh? (khw;F 16:16> Nahthd; 3:16>

Nuhku; 10:9>10) mg;gb ,y;iyahdhy; clNd ,NaRtplk;
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jpUk;Gq;fs;. ghtj;jpypUe;J kde;jpUk;Gq;fs;. kd;dpg;ig ngWk;gb

mtUila fpUigia rhu;e;Jf; nfhs;Sq;fs;. mtiu gpd;gw;Wk;

jPu;khdj;ij jz;zPu; Qhd];ehdk; %ykhf Kj;jupAq;fs;. mtiu

gpd;gw;Wq;fs;.

  Qhd];ehdk; vd;gJ xUtd; jhd; ,NaRtpd; Nky;  Qhd];ehdk; vd;gJ xUtd; jhd; ,NaRtpd; Nky;  Qhd];ehdk; vd;gJ xUtd; jhd; ,NaRtpd; Nky;  Qhd];ehdk; vd;gJ xUtd; jhd; ,NaRtpd; Nky;  Qhd];ehdk; vd;gJ xUtd; jhd; ,NaRtpd; Nky;

itf;Fk; tpRthrj;ij ntspg;gLj;Jk; nrayhf ,Uf;fpwJ.itf;Fk; tpRthrj;ij ntspg;gLj;Jk; nrayhf ,Uf;fpwJ.itf;Fk; tpRthrj;ij ntspg;gLj;Jk; nrayhf ,Uf;fpwJ.itf;Fk; tpRthrj;ij ntspg;gLj;Jk; nrayhf ,Uf;fpwJ.itf;Fk; tpRthrj;ij ntspg;gLj;Jk; nrayhf ,Uf;fpwJ.

mg;gbg;gl;l tpRthrk; ,y;yhj gl;rj;jpy; me;j nraYf;F ve;jtpj

mu;j;jKk; ,y;yhky; NghFk;. fu;j;jUk; ,ul;rfUkhd ,NaRtplk;

jpUk;gpatu;fs; me;j tpRthrj;ij ntspg;gLj;Jk; tpjkhf  ,e;j

gfpuq;fkhd Kiwapy; ,NaRit ntspg;gilahf mwpf;if

nra;fpwhu;fs;. ,NaRtpd; fl;lisf;F “khl;Nld;” vd;W nrhy;Yk;

[dq;fs;> xUtpjj;jpy; nrj;j tpRthrj;ij fhz;gpf;fpwhu;fs;.

[dq;fs; jq;fs; tpRthrj;ij  ntspg;gLj;j tpUg;gkpy;yhky;[dq;fs; jq;fs; tpRthrj;ij  ntspg;gLj;j tpUg;gkpy;yhky;[dq;fs; jq;fs; tpRthrj;ij  ntspg;gLj;j tpUg;gkpy;yhky;[dq;fs; jq;fs; tpRthrj;ij  ntspg;gLj;j tpUg;gkpy;yhky;[dq;fs; jq;fs; tpRthrj;ij  ntspg;gLj;j tpUg;gkpy;yhky;

,Ue;jhy; me;j tpRthrk; nrj;jjhf  ,Uf;fpwJ,Ue;jhy; me;j tpRthrk; nrj;jjhf  ,Uf;fpwJ,Ue;jhy; me;j tpRthrk; nrj;jjhf  ,Uf;fpwJ,Ue;jhy; me;j tpRthrk; nrj;jjhf  ,Uf;fpwJ,Ue;jhy; me;j tpRthrk; nrj;jjhf  ,Uf;fpwJ (ahf;NfhG

2:18>19). tpRthrNk ,ul;rpf;Fk; (,NaRtpd; Nky; itf;Fk;

tpRthrk;).Mdhy; ,ul;rpf;Fk;  tpRthrk; vg;nghOJk;

jdpj;jpUg;gjpy;iy. mJ vg;nghOJk; jd;id ntspg;gLj;j

thQ;ir cilajha; ,Uf;fpd;wJ. Qhd];ehdkhdJ me;j

tpRthrj;ij ntspg;gLj;jp fhl;bajhf  ,Uf;Fk;. Qhd];ehdk;Qhd];ehdk;Qhd];ehdk;Qhd];ehdk;Qhd];ehdk;

,ul;rpg;gjpy;iy> ,NaRNt ,ul;rpf;fpwtu;. jz;zPu; cq;fs;,ul;rpg;gjpy;iy> ,NaRNt ,ul;rpf;fpwtu;. jz;zPu; cq;fs;,ul;rpg;gjpy;iy> ,NaRNt ,ul;rpf;fpwtu;. jz;zPu; cq;fs;,ul;rpg;gjpy;iy> ,NaRNt ,ul;rpf;fpwtu;. jz;zPu; cq;fs;,ul;rpg;gjpy;iy> ,NaRNt ,ul;rpf;fpwtu;. jz;zPu; cq;fs;

ghtq;fis fOTtjpy;iy ,NaRtpd; ,uj;jNk ghtq;fisghtq;fis fOTtjpy;iy ,NaRtpd; ,uj;jNk ghtq;fisghtq;fis fOTtjpy;iy ,NaRtpd; ,uj;jNk ghtq;fisghtq;fis fOTtjpy;iy ,NaRtpd; ,uj;jNk ghtq;fisghtq;fis fOTtjpy;iy ,NaRtpd; ,uj;jNk ghtq;fis

fOTk;.fOTk;.fOTk;.fOTk;.fOTk;. Mdhy; tpRthrkhdJ mtUila ,uj;jj;ij cq;fs;

Nky; G+RfpwJ. NkYk; rpy Neuq;fspy; me;j tpRthrkhdJ

xUtd; jz;zPupy; Qhd];ehdk; ngWfpw NghJ ntspg;gLj;j

g;gLfpwJ (mg;Ngh];jyu 22:16). Nfs;tpnad;dntdpy;> ePq;fs;

kde;jpUk;gpdPu;fsh? ePq;fs; mtupd;Nky; (,NaRtpd;Nky;) tpRthrk;

itj;Js;sPu;fsh? mg;gbahdhy;> ,d;Dk; Vd; jhkjpf;fpwPu;fs;.

vOe;J Qhd];ehdk; ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;.
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     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;

  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;;

1. me;j ,isQd; Nfl;l Nfs;tp vd;d?

2. mg;Ngh];jyu; 10:43d; gb ekf;F ,ul;rpg;G vt;thW

fpilf;fpwJ?

mg;Ngh];jyu; 10:43 - mg;Ngh];jyu; 10:43 - mg;Ngh];jyu; 10:43 - mg;Ngh];jyu; 10:43 - mg;Ngh];jyu; 10:43 - mtiu tpRthrpf;fpwtd; vtNdh

mtd; mtUila ehkj;jpdhNy ghtkd;dpg;igg;
ngWthndd;W jPh;f;fjhprpfnsy;yhUk; mtiuf;Fwpj;Nj
rhl;rpnfhLf;fpwhh;fs; vd;whd;.

3. Qhd];ehdk; vd;gJ tpRthrj;ij ntspg;gLj;jpf; fhl;Lk;

nrayha; ,Uf;fpwJ. mJ tof;fkhf ,ul;rpg;G cz;lhFk;

rkaq;fspy; elf;fpwJ. mg;Ngh];jyu; 2:38 ,e;j rj;jpaj;ij

vg;gb ntspg;gLj;jpf;fhl;LfpwJ?

mg;Ngh];jyu; 2:38 -mg;Ngh];jyu; 2:38 -mg;Ngh];jyu; 2:38 -mg;Ngh];jyu; 2:38 -mg;Ngh];jyu; 2:38 - NgJU mth;fis Nehf;fp: ePq;fs;

kde;jpUk;gp> xt;nthUtUk; ghtkd;dpg;Gf;nfd;W ,NaRfpwp];Jtpd;
ehkj;jpdhNy Qhd];ehdk; ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;> mg;nghOJ
ghpRj;jMtpapd; tuj;ijg; ngWtPh;fs;.

4. khw;F 16:16 ,e;j rj;jpaj;ij vg;gb ntspg;gLj;JfpwJ?

khw;F 16:16 - khw;F 16:16 - khw;F 16:16 - khw;F 16:16 - khw;F 16:16 - tpRthrKs;stdhfp Qhd];ehdk; ngw;wtd;

,ul;rpf;fg;gLthd;@ tpRthrpahjtNdh Mf;fpidf;Fs;shfj;
jPh;f;fg;gLthd;.
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5. Qhd];ehdk; vd;gJ Njtid Nehf;fp miof;Fk;  topahf

,Uf;fpwJ. mg;Ngh];jyu; 22:16 ,e;j rj;jpaj;ij vt;thW

ntspg;gLj;JfpwJ?

mg;Ngh];jyu; 22:16 - mg;Ngh];jyu; 22:16 - mg;Ngh];jyu; 22:16 - mg;Ngh];jyu; 22:16 - mg;Ngh];jyu; 22:16 - ,g;nghOJ eP jhkjpf;fpwnjd;d? eP

vOe ;J fh ; j ; jUila ehkj ;ijj ;  njhOJnfhz ;L >
Qhd];ehdk;ngw;W> cd; ghtq;fs; Nghff; fOtg;gL vd;whd;.

6. Qhd];ehdk; vd;gJ  Rj;j kdrhl;rpf;fhf Njtid miof;Fk;

xU topahf ,Uf;fpwJ. 1NgJU 3:21 ,e;j rj;jpaj;ij

cWjpg;gLj;Jfpwjh?

1NgJU 3:21 -1NgJU 3:21 -1NgJU 3:21 -1NgJU 3:21 -1NgJU 3:21 - mjw;F xg;gidahd Qhd];ehdkhdJ> khk;r

mOf;if ePf;Fjyhapuhky;> Njtidg;gw;Wk; ey;kdr;rhl;rpapd;
cld ; gbf ;ifaha pUe ;J > ,g ; nghOJ ek ;ikAk ;

,NaRfpwp];JtpDila caph;j;njOjypdhy; ,ul;rpf;fpwJ@

7. mg;Ngh];jyu; 2:38d;gb Qhd];ehdk; ngw mtrpakhdJ

  vJ?

8.  khw;F 16:16 d;gb Qhd];ehdk; ngw mtrpakhdJ vJ?

9. xU Foe;ij kde;jpUk;g KbAkh?

10. rpW Foe;ijfs; tpRthrpf;f KbAkh?

11. mg;Ngh];jyu; 10:43-48 thrpf;fTk;. ,NaR fpwp];Jtpd; Nky;

tpRthrk; cz;lhd gpd;G xU tpRthrpahd mtd; vLf;fNtz;ba

mLj;jf;fl;l eltbf;if vd;d?
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mg;Ngh];jyu; 10:43-48- mg;Ngh];jyu; 10:43-48- mg;Ngh];jyu; 10:43-48- mg;Ngh];jyu; 10:43-48- mg;Ngh];jyu; 10:43-48-  mtiu tpRthrpf;fpwtd; vtNdh

mtd; mtUila ehkj;jpdhNy ghtkd;dpg;igg; ngWthndd;W
jPh;f;fjhprpfnsy;yhUk; mtiuf;Fwpj;Nj rhl;rpnfhLf;fpwhh;fs;
vd;whd;.(44) ,e;j thh;j;ijfisg; NgJU Ngrpf;nfhz;bUf;ifapy;
trdj;ijf;Nfl;lth;fs; ahth;NkYk; ghpRj;j Mtpahdth;
,wq;fpdhh;. (45) mth;fs; gy ghi\fisg; NgRfpwijAk;>
Njtidg; GfOfpwijAk;>  (46) NgJUNthNl$l te;jpUe;j
tpUj;jNrjdKs;s tpRthrpfs; Nfl;Fk;NghJ> ghpRj;jMtpapd;
tuk; Gw[hjpfs;NkYk; nghope ;jUsg;gl;lijf;Fwpj ;Jg;
gpukpj;jhh;fs;. (47) mg;nghOJ NgJU: ek;ikg;Nghyg;
ghpRj;jMtpiag; ngw;w ,th;fSk; Qhd];ehdk; ngwhjgbf;F
vtdhfpYk; jz;zPiu tpyf;fyhkh vd;W nrhy;yp> (48)
fh;j ;jUila ehkj;jpdhNy mth;fSf;F Qhd];ehdq;
nfhLf;Fk;gb fl;lisapl;lhd;. mg;nghOJ rpyehs; mq;Nf
jq;Fk;gb mtid Ntz;bf;nfhz;lhh;fs;.
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          gjpy; Mjhuq;fs;          gjpy; Mjhuq;fs;          gjpy; Mjhuq;fs;          gjpy; Mjhuq;fs;          gjpy; Mjhuq;fs;

1.me;j ,isQd; Nfl;l Nfs;tp vd;d?

guNyhfk; nry;tjw;F Qhd];ehdk; vLf;fNtz;Lkh vd;WguNyhfk; nry;tjw;F Qhd];ehdk; vLf;fNtz;Lkh vd;WguNyhfk; nry;tjw;F Qhd];ehdk; vLf;fNtz;Lkh vd;WguNyhfk; nry;tjw;F Qhd];ehdk; vLf;fNtz;Lkh vd;WguNyhfk; nry;tjw;F Qhd];ehdk; vLf;fNtz;Lkh vd;W

Nfl;lhd;.Nfl;lhd;.Nfl;lhd;.Nfl;lhd;.Nfl;lhd;.

2. mg;Ngh];jyu; 10:43d; gb ekf;F ,ul;rpg;G vt;thW

  fpilf;fpwJ?

,NaRtpd; Nky; itf;Fk; tpRthrj;jpd; %yk; ,ytrkhd,NaRtpd; Nky; itf;Fk; tpRthrj;jpd; %yk; ,ytrkhd,NaRtpd; Nky; itf;Fk; tpRthrj;jpd; %yk; ,ytrkhd,NaRtpd; Nky; itf;Fk; tpRthrj;jpd; %yk; ,ytrkhd,NaRtpd; Nky; itf;Fk; tpRthrj;jpd; %yk; ,ytrkhd

<thf nfhLf;fg;gLfpwJ.<thf nfhLf;fg;gLfpwJ.<thf nfhLf;fg;gLfpwJ.<thf nfhLf;fg;gLfpwJ.<thf nfhLf;fg;gLfpwJ.

3. Qhd];ehdk; vd;gJ tpRthrj;ij ntspg;gLj;jpf; fhl;Lk;

nrayha; ,Uf;fpwJ. mJ tof;fkhf ,ul;rpg;G cz;lhFk;

rkaq;fspy; elf;fpwJ. mg;Ngh];jyu; 2:38 ,e;j rj;jpaj;ij

vg;gb ntspg;gLj;jpf;fhl;LfpwJ?

kde;jpUk;gp Qhd];ehdk; ngw;Wf;nfhs;Sq;fs; vd;W NgJUkde;jpUk;gp Qhd];ehdk; ngw;Wf;nfhs;Sq;fs; vd;W NgJUkde;jpUk;gp Qhd];ehdk; ngw;Wf;nfhs;Sq;fs; vd;W NgJUkde;jpUk;gp Qhd];ehdk; ngw;Wf;nfhs;Sq;fs; vd;W NgJUkde;jpUk;gp Qhd];ehdk; ngw;Wf;nfhs;Sq;fs; vd;W NgJU

$wpdhu;.$wpdhu;.$wpdhu;.$wpdhu;.$wpdhu;.

4. khw;F 16:16 ,e;j rj;jpaj;ij vg;gb ntspg;gLj;JfpwJ?

tpRthrpj;J Qhd];ehdk; ngw;wtd; ,ul;rpf;fg;gLthd; vd;WtpRthrpj;J Qhd];ehdk; ngw;wtd; ,ul;rpf;fg;gLthd; vd;WtpRthrpj;J Qhd];ehdk; ngw;wtd; ,ul;rpf;fg;gLthd; vd;WtpRthrpj;J Qhd];ehdk; ngw;wtd; ,ul;rpf;fg;gLthd; vd;WtpRthrpj;J Qhd];ehdk; ngw;wtd; ,ul;rpf;fg;gLthd; vd;W

,NaR fpwp];J $wpdhu; xNu Neuj;jpy; mitfs; rk;gtpf;Fk;,NaR fpwp];J $wpdhu; xNu Neuj;jpy; mitfs; rk;gtpf;Fk;,NaR fpwp];J $wpdhu; xNu Neuj;jpy; mitfs; rk;gtpf;Fk;,NaR fpwp];J $wpdhu; xNu Neuj;jpy; mitfs; rk;gtpf;Fk;,NaR fpwp];J $wpdhu; xNu Neuj;jpy; mitfs; rk;gtpf;Fk;

vd;gij Rl;bf;fhl;LfpwJ.vd;gij Rl;bf;fhl;LfpwJ.vd;gij Rl;bf;fhl;LfpwJ.vd;gij Rl;bf;fhl;LfpwJ.vd;gij Rl;bf;fhl;LfpwJ.
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5. Qhd];ehdk; vd;gJ Njtid Nehf;fp miof;Fk;  topahf

,Uf;fpwJ. mg;Ngh];jyu; 22:16 ,e;j rj;jpaj;ij vt;thW

ntspg;gLj;JfpwJ?

,NaRtpd; ehkj;ij miof;Fk; xUtDf;F mtDila,NaRtpd; ehkj;ij miof;Fk; xUtDf;F mtDila,NaRtpd; ehkj;ij miof;Fk; xUtDf;F mtDila,NaRtpd; ehkj;ij miof;Fk; xUtDf;F mtDila,NaRtpd; ehkj;ij miof;Fk; xUtDf;F mtDila

ghtq;fs; fOtg;gLk; vd;W ,e;j trdk; nrhy;Yfpd;wJghtq;fs; fOtg;gLk; vd;W ,e;j trdk; nrhy;Yfpd;wJghtq;fs; fOtg;gLk; vd;W ,e;j trdk; nrhy;Yfpd;wJghtq;fs; fOtg;gLk; vd;W ,e;j trdk; nrhy;Yfpd;wJghtq;fs; fOtg;gLk; vd;W ,e;j trdk; nrhy;Yfpd;wJ

mjhtJ thapdhy; mtiu miof;Fk;nghOJ (Y}f;fhmjhtJ thapdhy; mtiu miof;Fk;nghOJ (Y}f;fhmjhtJ thapdhy; mtiu miof;Fk;nghOJ (Y}f;fhmjhtJ thapdhy; mtiu miof;Fk;nghOJ (Y}f;fhmjhtJ thapdhy; mtiu miof;Fk;nghOJ (Y}f;fh

18:13) my;yJ Qhd];ehdk; nray; %ykhf vd;gjhf18:13) my;yJ Qhd];ehdk; nray; %ykhf vd;gjhf18:13) my;yJ Qhd];ehdk; nray; %ykhf vd;gjhf18:13) my;yJ Qhd];ehdk; nray; %ykhf vd;gjhf18:13) my;yJ Qhd];ehdk; nray; %ykhf vd;gjhf

vd;W ,e;j trdk; Fwpg;gpLfpwjhf Njhd;WfpwJ.vd;W ,e;j trdk; Fwpg;gpLfpwjhf Njhd;WfpwJ.vd;W ,e;j trdk; Fwpg;gpLfpwjhf Njhd;WfpwJ.vd;W ,e;j trdk; Fwpg;gpLfpwjhf Njhd;WfpwJ.vd;W ,e;j trdk; Fwpg;gpLfpwjhf Njhd;WfpwJ.

6. Qhd];ehdk; vd;gJ  Rj;j kdrhl;rpf;fhf Njtid miof;Fk;

xU topahf ,Uf;fpwJ. 1NgJU 3:21 ,e;j rj;jpaj;ij

cWjpg;gLj;Jfpwjh?

Mk;Mk;Mk;Mk;Mk;

7. mg;Ngh];jyu; 2:38d;gb Qhd];ehdk; ngw mtrpakhdJ

  vJ?

kdk;jpUk;Gjy;kdk;jpUk;Gjy;kdk;jpUk;Gjy;kdk;jpUk;Gjy;kdk;jpUk;Gjy;

8.  khw;F 16:16 d;gb Qhd];ehdk; ngw mtrpakhdJ vJ?

xUtu; tpRthrpf;f Ntz;baJ mtrpakhFk;.xUtu; tpRthrpf;f Ntz;baJ mtrpakhFk;.xUtu; tpRthrpf;f Ntz;baJ mtrpakhFk;.xUtu; tpRthrpf;f Ntz;baJ mtrpakhFk;.xUtu; tpRthrpf;f Ntz;baJ mtrpakhFk;.

9. xU Foe;ij kde;jpUk;g KbAkh?

,y;iy KbahJ.,y;iy KbahJ.,y;iy KbahJ.,y;iy KbahJ.,y;iy KbahJ.

ghlk; 8                               jz;zPu; Qhd];ehdk;
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10. rpW Foe;ijfs; tpRthrpf;f KbAkh?

,y;iy KbahJ.,y;iy KbahJ.,y;iy KbahJ.,y;iy KbahJ.,y;iy KbahJ.

11. mg;Ngh];jyu; 10:43-48 thrpf;fTk;. ,NaR fpwp];Jtpd; Nky;

tpRthrk; cz;lhd gpd;G xU tpRthrpahd mtd; vLf;fNtz;ba

mLj;jf;fl;l eltbf;if vd;d?

jz;zPu; Qhd];ehdk;.jz;zPu; Qhd];ehdk;.jz;zPu; Qhd];ehdk;.jz;zPu; Qhd];ehdk;.jz;zPu; Qhd];ehdk;.
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                  ghlk; 9

     fpwp];JTf;Fs; cq;fs; milahsk; - ghfk;1fpwp];JTf;Fs; cq;fs; milahsk; - ghfk;1fpwp];JTf;Fs; cq;fs; milahsk; - ghfk;1fpwp];JTf;Fs; cq;fs; milahsk; - ghfk;1fpwp];JTf;Fs; cq;fs; milahsk; - ghfk;1
Mz;l;;& Nthkf;

2  nfhu p e ; j pa u ;  5 : 1 72 nfhu p e ; j pa u ;  5 : 1 72 nfhu p e ; j pa u ;  5 : 1 72 nfhu p e ; j pa u ;  5 : 1 72 nfhu p e ; j pau ;  5 : 1 7y ; >  “,g ; gba pUf ; f >  xUtd ;

fpwp];JTf;Fs;spUe;jhy; GJr;rpU\;bahapUf;fpwhd;@ gioaitfs;

xope;JNghapd> vy;yhk; Gjpjhapd” vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ.

“fpwp];JTf;Fs;;” vd;w   gjkhdJ  Gjpa Vw;ghl;by;  Rkhu; 300

jlitfSf;F Nky; gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,J vg;nghOJk;

NjtNdhLs;s If;fpaj;jpd; cwit Fwpg;gpLfpwjhf ,Uf;fpwJ.

cq;fs; tho;tpy; ,e;j If;fpak; Vw;gl;Ltpl;lhy;> ePq;fs; GJ

rpU\;bahf MfptpLtPu;fs;. NtWrpy nkhopngau;Gfspy; “GJ

rpU\;bg;G” vd;Nw nkhopahf;fk; nra;ag;gl;Ls;sJ.

  ,ij rupahf Gupe;Jnfhs;tjpy; gpur;rid ,Ug;gjhy;>

fpwp];JTf;Fs; cq;fs; Gjpa milahsj;ij Gupe;Jnfhs;tJ

mtrpankd ehd; ek;GfpNwd;. fpwp];JTf;Fs;shd ,e;j Gjpa

milahsk; ruPu kz;lyj;jpy; eilngwtpy;iy. ,J cq;fs;

ruPuj;ij gw;wpAk; Ngrtpy;iy. mjhtJ ,J cq;fs; ruPuk;

KOikahf khWfpwJ vd;Nwh> cq;fs; ruPu Njhw;wk;

khWfpwnjd;Nwh nrhy;ytpy;iy. xU kdpjd; ,ul;rpf;fg;gLtjw;f;F

Kd;G gUkdhf ,Ue;jhnud;why;>  ,ul;rpf;fg;gl;l gpd;Gk; mtu;

gUkdhfj;jhd; ,Ug;ghu;. ,J czTf;fl;Lg;ghl;bdhy; kl;Lk;jhd;

cly; gUkd; FiwAk;. NkYk; ,J> cq;fs; kdJ kw;Wk;

czu;r;rp gFjpia Fwpj;Jk; Ngrtpy;iy. ,e;j gFjpiajhd;

mNef [dq;fs; cz;ikahd  “mtu;fs;” vd fUJfpd;wdu;.
xUNtis ,ul;rpf;fg;gLtjw;F Kd; rhku;j;jpathjpahf ,y;yhky;

,Ue;jhy; ,ul;rpf;fg;gl;lTlNd rhku;j;jpathjpahf khwptpl

khl;Bu;fs;. ngUk;ghYk; cq;fSila gioa epidTfSk;

vz;zq;fSk; ,d;Dk; mg;gbNa ,Uf;Fk;.
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   %d;whtJ gFjp xd;W ,Uf;fpwJ. mJ “ek;Kila Mtp

kdpjd;”. ePf;Fjy; vd;Dk; Nfhl;ghl;bd;gb> Ke;ija ,uz;L

gFjpia ePf;fptpl;lhy;> ek;kplj;jpy; khw;wk; mile;jJ ,e;j

gFjpahfj;jhd; ,Uf;fNtz;Lk;. ,ij cWjpg;gLj;Jk; xU

Ntjg;gFjp 1 njrNyhdpf;Nfau; 5:23y; ,q;Nf gTy;

njrNyhdpf;fUf;F  n[gpf;Fk; NghJ>  rkhjhdj;jpd; Njtd;

jhNk cq;fis Kw;wpYk; ghpRj;jkhf;Fthuhf. cq;fs; Mtp

Mj;Jkh rhPuk; KOtJk;> ek;Kila fh;j;juhfpa ,NaRfpwp];J

tUk;NghJ Fw;wkw;wjhapUf;Fk;gb fhf;fg;gLtjhf”. ,e;j

Ntjg;gFjp ekf;F Mtp> Mj;Jkh> ruPuk; vd %d;W gFjpfs;

,Ug;gjhf fhz;gpf;fpd;wJ. “ruPu gFjp” ntspg;gilahf vy;NyhUk;
fhZk;gbahf ,Uf;fpwJ. mJ ek;Kila gFjpapy;>

fhzf;$bajhfpa ek;Kila ntspj;Njhw;w kdpjd;. mijj;jtpu

ekf;F kw;WnkhU gFjp ,Ug;gij ehk; vy;NyhUk;

mq;fPfupf;fpNwhk;. mJ ek;Kila czu;T kw;Wk; kdJ rhu;e;j

gFjp. ,ijj;jhd; Ntjthf;fpak; “Mj;Jkh” vd;wiof;fpwJ.

xUtu;    cq;fis ruPug;gpufhukha; njhlKbahky; ,Ue;jhYk;>

mtu ;fSila thu ;j ;ijfspd ; %ykha ; cq ;fis>

Neu;kiwahfNth vjpu;kiwahfNth  njhlKbAk;. mNef

[dq ;fs ;  ru P u  gFj pa pYk ; >  Mj ;Jk gFj pa pYk ;

,ire ;Js ;stu ;fshf ,Uf ;f pwhu ;fs ; . Mdhy ; Ntj

thf;fpaj;jpd;gb> “Mtp” vd;Dk; kw;WnkhW gFjp ,Uf;fpwJ.

     ek;kpy; xU gFjpahd “Mtp” jhd; khw;wk; mile;jpUf;fpwJ.

,ul;rpf;fg;gl;lgpd; mJjhd; GjpjhfpapUf;fpwJ. mJ ep[khfNt

[Ptid jUfpw gFjp. ahf;NfhG 2:26> “mg;gbNa> Mtpapy;yhj

rhPuk; nrj;jjhapUf;fpwJ Nghy> fpupiafspy;yhj tpRthrKk;

nrj;jjhapUf;fpwJ” vd;W nrhy;fpwJ.  Mtpjhd;  cq;fs; ruPuj;jpy;

ep[khfNt [Ptid CJfpwJ vd;gij ,J fhz;gpf;fpd;wJ.

,q;fpUe;Jjhd; ekf;F [Ptd; tUfpwJ. Mjpahfkk; 2k;
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   mjpfhuj;jpy; Njtd; Mjhk; Vthis  cz;lhf;fpdNghJ  Mjhk;

ru Puk; KOikahfapUe;jJ. mjd; gpd;G Njtd; jkJ

[PtRthrj;ij mtd;Nky; Cjpdhu;. ,q;F  “Cjpdhu;”  vd;gjw;F
gad;gLj;jg;gl;bUf;fpw gioa   Vw;ghl;L vgpNua thu;j;ijAk;>

ehk; Rthrj;jpw;F gad;gLj;Jfpw thu;j;ijAk; kpfr;rupahf xNu

thu;j;ijahf ,Uf;fpwJ. mJ “Mtp” vd;W  kw;w ,lq;fspy;

nkhop ngau;f;fg;gl;bUf;fpwJ. Njtd; Mjhkpd; ruPuj;ijAk;>

Mjhkpd; Mj;Jk kdpjidAk; rpU\;bj;jhu;. mjd; gpd;G Njtd;

[PtRthrj;ij mtDf;Fs; Cjpdhu;. mtd; [PtMj;Jkhthdhd;.

ek;Kila xU gFjpahd “Mtp” jhd; [Ptidj; jUfpwJ.

     xUtUila  ,ul;;rpg;Gf;F  Kd;G> mjhtJ Njtd; jkf;Fs;

tUk;gbahf xUtd; jk;Kila tho;f;ifia KOikahf

mu;gzpj;jjpw;F Kd;ghf> mtu;fSf;Fs;spUe;j  Mtp kupj;jjhf

,Ue;jJ. vNgrpau;: 2:1 y; “mf;fpukq;fspdhYk; ghtq;fspdhYk;

khpj;jth;fshapUe;j cq;fis caph;g;gpj;jhh;.(capular;

nra;jhu;)”       (FwpaPl;bw;Fs; ,Ug;gJ ehd; nrhd;dJ)  vd;W

nrhy;yg;gl;Ls;sJ. ehk; kWgbAk; gpwg;gjw;F Kd;ghf

ruPug;gpufhukhf  capNuhLjhd; ,Ue;Njhk; vd;W ehk; mwpNthk;.

Mdhy;  “kupj;jtu;fsha;”   vd;fpd;w thu;j;ij Mtpf;Fupa

kuzj;ij Fwpf;fpwJ.  Ntjhfkj;jpy; kuzk; vd;gJ  mNefu;

vz;ZfpwJ Nghy> Kw;wpYk; ,y;yhky; mope;J Ngha;tpLNthk;

vd;W mu;j;jky;y. mjd; cz;ikahd mu;j;jk;  “gpupj;jy;”

vdg;gLk;. ruPug;gpufhukhf xU kdpjd; kupf;Fk;NghJ mtd;

Kw;wpYk; ,y;yhky; mope;JNghtjpy;iy. mtu;fs; cldbahf

NjtDila gpurd;dj;jpw;Nfh my;yJ eufj;jpd;  gpurd;dj;jpw;Nfh

Ngha;tpLtjhf Ntjhfkk; Nghjpf;fpwJ. MtpAk; Mj;JkhTk;

njhlu;e;J [Ptpf;Fk;. Mdhy; ruPuj;jpy; ,Ue;J gpupe;jpUf;Fk;.

mjdhy; me;j ruPuk; mope;J kf;fpg;NghFk;.
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  Mjp 2:17y  Mjp 2:17y  Mjp 2:17y  Mjp 2:17y  Mjp 2:17y;> “MdhYk; ed;ikjPik mwpaj;jf;f tpUl;rj;jpd;

fdpiag; Grpf;fNtz;lhk;.  mij eP Grpf;Fk; ehspy; rhfNtrhtha;

vd;W fl;lisapl;lhh;” vd;W nrhy;Yk; NghJ mtu;fs;

ruPug;gpufhukhf kupj;JtpLthu;fs; vd;W mu;j;jkpy;iy. mtu;fs;

Mtpf;Fupa uPjpapy; kupj;JtpLthu;fs; vd;W mu;j;jk;. mjhtJ

mtu;fs; Njtidtpl;L gpupe;J tpLthu;fs; vd;W mu;j;jk;.

Njtd; ekf;Fs; Cjpa “Mtp” vd;Dk; me;j gFjpjhd;> ekf;F

cz;ikapy; [PtidAk; Cf;fj;ijAk; mspf;fpwjhf ,Uf;fpwJ.

me;j Mtpjhd; NjtDila ,aw;f;iff;F mg;ghw;gl;l

[PtdpypUe;J gpupe;jJ. mtUila gupRj;j kw;Wk; gupG+uz

[PtdpypUe;J gpupe;jJ. ,e;j [Ptidjhd; Ntjhfkk; “NrhNa
(ZOE)[Ptd;” my;yJ “[Ptd; KOikahfTk; gupG+uzkhfTk;”

vd;W miof;fpd;wJ. ,jd; gpd;G kdpjd; rPu;Fiya Muk;gpj;jhd;.

,Ug;gpDk; mtd; ,aq;fpf;nfhz;Ljhd; ,Ue;jhd;. Mdhy;

NjtdplkpUe;J gpupe;J jdpg;gl;l tpjkhf ,aq;fpf;nfhz;bUe;jhd;.

mJjhd; cz;ikapy; ek;Kila tho;f;ifapy; vy;yh

gpur;ridfSf;Fk; fhuzkhf ,Uf;fpwJ. mJjhd; vy;yh tpjkhd

czu;T uPjpahd kdmOj;jj;jpw;Fk; fhuzkhf ,Uf;fpwJ.

    xUtd; fu;j;juplk; tUk;NghJ> GjpaMtpia ngw;W> kWgbAk;

gpwe;jtu;fshfpwhu;fs;. ,e;j gjj;ijjhd; ,NaR Nahthd; 3:5y;

gad;gLj;jpdhu;. kdpjd; vt;thW ruPuj;NjhL gpwf;Fk;NghJ Mtp>

Mj;Jkh> ruPuj;NjhL gpwf;fpwhNdh> mJNghyNt mtd; kWgbAk;

gpwf;Fk;NghJ fpwp];Jtpd; Mtpia ngw;Wf;nfhs;fpwhd;.

fyhj;jpau; 4:6y;> “NkYk; ePq;fs; Gj;jpuuhapUf;fpwgbapdhy;> mg;gh>

gpjhNt! vd;W $g;gplj;jf;fjhf Njtd; jkJ FkhuDila

Mtpia cq;fs ; ,Ujaq;fspy ; mDg;g pdhu ; ”.Njtd;

ep[khfNtmtUila Mtpia ekf;Fs; itf;fpwhu;. ,g;nghOJ

ehk; Gjpa juKs;s [Ptd; cilatu;fshf ,Uf;fpNwhk;. xU

Gjpa milahsKilatu;fshf ,Uf;fpNwhk;. mjdhy; ehk;
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ek;Kila Mtpapy; KOikahf Gjpa kdpjdhf ,Uf;fpNwhk;.

  vQ;rpAs;s fpwp];jt tho;f;ifNa> cq;fs; Mtpapy; epfo;e;jij

ePq;fs; cq;fs; Mj;JkhtpYk; kdjpd; kz;lyj;jpYk;

fw ;Wf ;nfhs;tJjhd; . cz;iknad;dntdpy ; > e Pq ;fs ;

,NaRfpwp];Jit cq;fSila fu;j;juhf Vw;Wf;nfhz;l NghJ>

cq;fs; ,ul;rpg;gpy; %d;wpy; xU gq;F Kbtile;Jtpl;lJ. cq;fs;

Mtp Kw;wpYkhf khw;wk; mile;Jtpl;lJ. ,Nj Mtpjhd; epj;jpak;

KOtJk; cq;fSf;F ,Uf;Fk;. mJ Vw;fdNt md;G> re;Njh\k;>

rkhjhdj ;ij nfhz ;Ls ;sjhfTk ; >  KOtJkhf

Njtgpurd;dj;jpdhy; epiwe;Js;sJkhfTk; ,Uf;fpwJ.

cq;fSila Mtpapy; FiwghNlh gw;whf;FiwNah ,y;iy.

Mdhy; mij ePq;fs; mwpe;J czu;e;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;.

mjdhy; jhd; fpwp];jt tho;f;ifapy; NjtDila thu;j;ijia

gbg;gJ kpfTk; Kf;fpakhf ,Uf;fpwJ. ePq;fs; Kw;wpYkhf Gj;jk;

Gjpa kdpju;. Mdhy; mijf; Fwpj;j mwpit ePq;fs; milAk;tiu

ePq;fs; khw;wkilakhl;Bu;fs;. MtpAk; [PtDkhd NjtDila

thu;j;ijia ePq;fs; fz;L> mjd; %ykhf fpwp];JTf;Fs; ePq;fs;

ahu; vd;gijAk;> Njtd; vd;d nra;jhu; vd;gijAk; ghu;j;J>

mij tpRthrpf;f Muk;gpf;Fk; NghJjhd; fpwp];jt tho;f;ifapy;

n[ak; tUfpwJ.
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     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;    rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;    rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;    rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;    rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;

Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;

     1. 2 nfhupe;jpau; 5:17I thrpf;fTk; - xUtd; fpwp];JTf;Fs;

,Ue;jhy; mtd; vd;dthapUf;fpwhd;?

2nfhupe;jpau;5:172nfhupe;jpau;5:172nfhupe;jpau;5:172nfhupe;jpau;5:172nfhupe;jpau;5:17 ,g;gbapUf;f> xUtd; fpwp];JTf;Fs;spUe;jhy;

GJr;rpU\;bahapUf;fpwhd;@ gioaitfs; xope;JNghapd> vy;yhk;

Gjpjhapd.

2. 2 nfhupe;jpau; 5:17I thrpf;fTk; - gioa fhupaq;fSf;F

vd;d Neu;e;jJ?

3. 2 nfhupe;jpau; 5:17I thrpf;fTk; - ve;nje;j fhupaq;fs;

Gjpjhapd?

4. vNgrpau; 2:1-5 I thrpf;fTk; - ePq;fs; kWgbgpwg;gjw;F

my;yJ caph;g;gpf;fg;gLtjw;F Kd;G cq;fs;  epiyik

vg;gb ,Ue;jJ?

 vNgrpau ;2 :1 -5 vNgrpau ;2 :1 -5 vNgrpau ;2 :1 -5 vNgrpau ;2 :1 -5 vNgrpau ;2 :1 -5 mf;fpukq;fspdhYk; ghtq;fspdhYk;

khpj;jth;fshapUe;j cq;fis caph;g;gpj;jhh;. (2) mitfspy;

ePq;fs; Kw;fhyj;jpNy ,t;Tyf tof;fj;jpw;Nfw;wgbahfTk;>

fPo;;g;gbahikapd; gps;isfsplj;jpy; ,g;nghOJ fphpianra;fpw

Mfhaj;J mjpfhug; gpuGthfpa Mtpf;Nfw;wgbahfTk;

ele;Jnfhz;Bh;fs;. (3) mth;fSf;Fs;Ns ehnky;yhUk;

Kw;fhyj;jpNy ekJ khk;r ,r;irapd;gbNa ele;J> ekJ

khk;rKk; kdRk; tpUk;gpditfisr; nra;J> Rghtj;jpdhNy

kw;wth;fisg;Nghyf; Nfhghf;fpidapd; gps;isfshapUe;Njhk;.
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(4) NjtNdh ,uf;fj;jpy; IRthpaKs;stuha; ek;kpy; md;G$h;e;J

jk;Kila kpFe;j md;gpdhNy> (5) mf;fpukq;fspy;

khpj;jth;fshapUe;j ek;ikf; fpwp];JTlNd$l caph;g;gpj;jhh;@

fpUigapdhNy ,ul;rpf;fg;gl;Bh;fs;.

5 .5 .5 .5 .5 .vNgr pau ; 2 : 2I thr pf ;fTk ; . mt;t pRthr pahf vg ;gb

ele;Jnfhz;Bu;fs; my;yJ vg;gb tho;e;;;jPu;fs;?

6 . vNgr pau ; 2 :3 -5I thr pf ;fTk ; -  Njtd; vj pNy

IRthpaKs;stuha; ,Uf;fpwhu;?

7.vNgrpau; 2:4  I thrpf;fTk; - Njtd; Vd; mt;tsT

,uf;fKs;stuha; ,Uf;fpwhu;?

8.vNgrpau; 2:5  I thrpf;fTk; - ehk; kupj;jtu;fshAk;> kPWjy;fSk;

ghtq;fSk; cs;stu;fsha; ,Uf;Fk;NghJ Njtd; ekf;F

vd;d nra;jhu;?

9. vNgrpau; 2:5I thrpf;fTk; - Njtd;  ek;ik vg;gb ,ul;rpf;fpwhu;?

10. 1nfhupe;jpau; 6: 9-10 I thrpf;fTk; - ,e;j gl;baypy;

tptupf;fg;gl;lNjhL cq;fis rk;ke;jg;gLj;jp ghu;f;f

Kbfpwjh?
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1nfhupe;;jpau; 6: 9 - 11 1nfhupe;;jpau; 6: 9 - 11 1nfhupe;;jpau; 6: 9 - 11 1nfhupe;;jpau; 6: 9 - 11 1nfhupe;;jpau; 6: 9 - 11 mepahaf;fhuh; NjtDial uh[;aj;ijr;
Rje;jhpg;gjpy;iynad;W mwpaPh;fsh? tQ;rpf;fg;glhjpUq;fs;@
Ntrpkhh;f;fj;jhUk;> tpf;fpufhuhjidf;fhuUk;> tpgrhuf;fhuUk;>
RaGzh;r ;rpf ;fhuUk;> Mz;Gzh;r ;rpf ;fhuUk;>(10)jpUlUk;>
nghUshirf;fhuUk;> ntwpaUk;> cjhrpdUk;> nfhs;isf;fhuUk;
NjtDila uh[;aj;ijr; Rje;jhpg;gjpy;iy.(11) cq;fspy; rpyh;
,g;gbg;gl;lth;fshapUe;jPh;fs;@ MapDk; fh;;j;juhfpa ,NaRtpd;
ehkj;jpdhYk;> ekJ NjtDila MtpapdhYk; fOtg;gl;Bh;fs;>
ghpRj;jkhf;fg;gl;Bh;fs;> ePjpkhd;fshf;fg;gl;Bh;fs;.

11. 1 nfhupe;jpau; 6: 9-10 I thrpf;fTk; - “,Ue;jPu;fs;” vd;w
gjkhdJ fle;jfhyk;>epfo;fhyk; my;yJ vjpu;fhyj;jpd; epiyahf

cs;sjh?

12. 1 nfhupe;jpau; 6: 11 I thrpf;fTk; - ePq;fs; kWgbgpwf;Fk;NghJ

cq;fSf;F rk;gtpf;fFk; %d;W fhupaq;fs; vd;ndd;d?

13.  1 nfhupe;jpau; 6: 11 I thrpf;fTk; - ,J fle;j> epfo;

my;yJ tUq;fhyj;jpd; epyikah?

14. 1 nfhu pe ;j pau ; 6 : 17 I thrpf ;fTk ; - mg ;gbNa

fu;j;jNuhbUf;fpwtDk; mtUlNd  vd;dthf ,Uf;fpwhd;?

1 nfhupe;jpau; 6: 17 - 1 nfhupe;jpau; 6: 17 - 1 nfhupe;jpau; 6: 17 - 1 nfhupe;jpau; 6: 17 - 1 nfhupe;jpau; 6: 17 - mg;gbNa fh;j;jNuhbire;jpUf;fpwtDk;>

mtUlNd xNu MtpahapUf;fpwhd;.

ghlk; 9          fpwp];JTf;Fs; cq;fs; milahsk; - ghfk; 1

     89



        gjpy; Mjhuq;fs;        gjpy; Mjhuq;fs;        gjpy; Mjhuq;fs;        gjpy; Mjhuq;fs;        gjpy; Mjhuq;fs;

1. 2nfhupe;jpau; 5:17I thrpf;fTk; - xUtd; fpwp];JTf;Fs;

  ,Ue;jhy; mtd; vd;dthapUf;fpwhd;?

xU Gjpa rpU\;bxU Gjpa rpU\;bxU Gjpa rpU\;bxU Gjpa rpU\;bxU Gjpa rpU\;b

2.  2nfhupe;jpau; 5:17I thrpf;fTk; - gioa fhupaq;fSf;F

   vd;d Neu;e;jJ?

mitfs;mitfs;mitfs;mitfs;mitfs;     xope;JNghapdxope;JNghapdxope;JNghapdxope;JNghapdxope;JNghapd

3. 2 nfhupe;jpau; 5:17I thrpf;fTk; - ve;nje;j fhupaq;fs;

Gjpjhapd?

vy;yhk; Gjpjhapdvy;yhk; Gjpjhapdvy;yhk; Gjpjhapdvy;yhk; Gjpjhapdvy;yhk; Gjpjhapd

4. vNgrpau; 2:1-5 I thrpf;fTk; - ePq;fs; kWgbgpwg;gjw;F

my;yJ caph;g;gpf;fg;gLtjw;F Kd;G cq;fs;  epiyik

vg;gb ,Ue;jJ?

mf;fpukq;fspdhYk; ghtq;fspdhYk;; khpj;jpUe;Njd;mf;fpukq;fspdhYk; ghtq;fspdhYk;; khpj;jpUe;Njd;mf;fpukq;fspdhYk; ghtq;fspdhYk;; khpj;jpUe;Njd;mf;fpukq;fspdhYk; ghtq;fspdhYk;; khpj;jpUe;Njd;mf;fpukq;fspdhYk; ghtq;fspdhYk;; khpj;jpUe;Njd;

5 . vNgr pau ; 2 : 2I thr pf ; fTk ;  mt ;t pRthr pahf vg ; gb

ele;Jnfhz;Bu;fs; my;yJ vg;gb tho;e;jPu;fs;?

cyfj;jpd; topfis gpd;gw;wpNdd;> gprhRf;Fcyfj;jpd; topfis gpd;gw;wpNdd;> gprhRf;Fcyfj;jpd; topfis gpd;gw;wpNdd;> gprhRf;Fcyfj;jpd; topfis gpd;gw;wpNdd;> gprhRf;Fcyfj;jpd; topfis gpd;gw;wpNdd;> gprhRf;F

fPo;gbe;jpUe;Njd;> fPo;gbahikapd; MtpAld; tho;e;Njd;fPo;gbe;jpUe;Njd;> fPo;gbahikapd; MtpAld; tho;e;Njd;fPo;gbe;jpUe;Njd;> fPo;gbahikapd; MtpAld; tho;e;Njd;fPo;gbe;jpUe;Njd;> fPo;gbahikapd; MtpAld; tho;e;Njd;fPo;gbe;jpUe;Njd;> fPo;gbahikapd; MtpAld; tho;e;Njd;
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6 .vNgr pau ;  2 : 3 - 5 I thr pf ;fTk ; - Njtd ; vj pNy

IRthpaKs;stuha; ,Uf;fpwhu;?

,uf;fj;jpy;,uf;fj;jpy;,uf;fj;jpy;,uf;fj;jpy;,uf;fj;jpy;

7.vNgrpau; 2:4  I thrpf;fTk; - Njtd; Vd; mt;tsT

,uf;fKs;stuha; ,Uf;fpwhu;?

mtu; ek;Nky; itj;j md;gpdhy;.mtu; ek;Nky; itj;j md;gpdhy;.mtu; ek;Nky; itj;j md;gpdhy;.mtu; ek;Nky; itj;j md;gpdhy;.mtu; ek;Nky; itj;j md;gpdhy;.

8.vNgrpau; 2:5  I thrpf;fTk; - ehk; kupj;jtu;fshAk;> kPWjy;fSk;

ghtq;fSk; cs;stu;fsha; ,Uf;Fk;NghJ Njtd; ekf;F vd;d

nra;jhu;?

ek;ik fpwp];JNthL thOk;gbr; nra;jhu;ek;ik fpwp];JNthL thOk;gbr; nra;jhu;ek;ik fpwp];JNthL thOk;gbr; nra;jhu;ek;ik fpwp];JNthL thOk;gbr; nra;jhu;ek;ik fpwp];JNthL thOk;gbr; nra;jhu;

9. vNgrpau; 2:5  I thrpf;fTk; - Njtd;  ek;ik vg;gb

,ul;rpf;fpwhu;?

mtUila fpUigapdhy;mtUila fpUigapdhy;mtUila fpUigapdhy;mtUila fpUigapdhy;mtUila fpUigapdhy;

10.1nfhupe;jpau; 6: 9-10 I thrpf;fTk; - ,e;j gl;baypy;

tptupf;fg;gl;lNjhL cq;fis rk;ke;jg;gLj;jp ghu;f;f Kbfpwjh?

Mk;Mk;Mk;Mk;Mk;

11. 1 nfhupe;jpau; 6: 9-10 I thrpf;fTk; - ,Ue;jPu;fs; vd;w

    gjkhdJ fle;jfhyk;>epfo;fhyk; my;yJ vjpu;fhyj;jpd;

epiyahf cs;sjh?;

  fle;jfhyk;fle;jfhyk;fle;jfhyk;fle;jfhyk;fle;jfhyk;
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12. 1 nfhupe;jpau; 6: 11 I thrpf;fTk;- ePq;fs; kWgbgpwf;Fk;NghJ

cq;fSf;F rk;gtpf;fFk; %d;W fhupaq;fs; vd;ndd;d?

Njtdhy; fOtg;gl;Bu;fs;> gupRj;juhfTk;>ePjpkhd;fshfTk;Njtdhy; fOtg;gl;Bu;fs;> gupRj;juhfTk;>ePjpkhd;fshfTk;Njtdhy; fOtg;gl;Bu;fs;> gupRj;juhfTk;>ePjpkhd;fshfTk;Njtdhy; fOtg;gl;Bu;fs;> gupRj;juhfTk;>ePjpkhd;fshfTk;Njtdhy; fOtg;gl;Bu;fs;> gupRj;juhfTk;>ePjpkhd;fshfTk;

Mf;fg;gl;Bu;fs;.Mf;fg;gl;Bu;fs;.Mf;fg;gl;Bu;fs;.Mf;fg;gl;Bu;fs;.Mf;fg;gl;Bu;fs;.

13.  1 nfhupe;jpau; 6: 11 I thrpf;fTk;- ,J fle;j> epfo;

my;yJ tUq;fhyj;jpd; epyikah?

epfo;fhyk;.epfo;fhyk;.epfo;fhyk;.epfo;fhyk;.epfo;fhyk;.

14. 1 nfhupe;jpau; 6: 17 I thrpf;fTk;- mg;gbNa

    fu;j;jNuhbUf;fpwtDk; mtUlNd vd;dthf ,Uf;fpwhd;?

xNu MtpahapUf;fpwhd;.xNu MtpahapUf;fpwhd;.xNu MtpahapUf;fpwhd;.xNu MtpahapUf;fpwhd;.xNu MtpahapUf;fpwhd;.
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                 ghlk; 10

 fpwp];JTf;Fs; cq;fs; milahsk; - ghfk; 2fpwp];JTf;Fs; cq;fs; milahsk; - ghfk; 2fpwp];JTf;Fs; cq;fs; milahsk; - ghfk; 2fpwp];JTf;Fs; cq;fs; milahsk; - ghfk; 2fpwp];JTf;Fs; cq;fs; milahsk; - ghfk; 2

              Mz;l;;& Nthkf;

   Ke;ija ghlj;jpy;> ehk; kWgb gpwg;gJ vd;why; vd;d

vd;gij gw;wpAk;> mjhtJ ek;Kila Mtp khw;wkile;jij

gw;wp ghu;j;Njhk;. ,jw;F 2nfhhpe;jpah;-5-17I cgNahfg;gLj;jpNdhk;.

,e;j trdk;> “,g;gbapUf;f> xUtd; fpwp];JTf;Fs;spUe;jhy;

GJr;rpU\;bahapUf;fpwhd;@ gioaitfs; xope;JNghapd> vy;yhk;

Gjpjhapd” vd;W nrhy;fpwJ. ehk; kWgbAk; gpwe;j nghOJ>

ek;Kila  Mtpapy; KOikahd khw;wk; epfo;e;jpUf;fpwJ

vd;Wk;> ek;Kila Mtpapy; epfo;e;j me;j khw;wj;ij ehk;

mwpe;Jnfhs;Sk; xNu top NjtDila thu;j;ijapd; %ykhf

kl;LNk vd;Wk; fhz Muk;gpj;Njhk;.  mij ehk; ntspg;Gw

tp\aq;fs; %ykhf czu KbahJ. ek;Kila czu;r;rpfs;

%ykhfTk; czu KbahJ. Vnddpy; czu;r;rpfs; Mj;Jk

kz;lyj;jpy; cs;sJ. Mdhy; ek;Kila Mtpapd; gFjpjhd;

KOikahf kW&gkile;jpUf;fpwJ.

   ehd; rpy trdq;fis Fwp;;g;gpLfpNwd;> mitfs; xU kdpjd;

jdJ  tho;tp;y; ,NaRit Vw;Wf; nfhs;Sk; NghJ Vw;gLfp;d;w

itfis  ekf;F fhz;gpf;fpwJ. vNgrpah;-4:24 “nka;ahd ePjpapYk;

ghpRj;jj;jpYk; NjtDila rhayhfr; rpU\;bf;fg;gl;l Gjpa

kD\idj; jhpj;Jf;nfhs;Sq;fs;”; vd;W nrhy;YfpwJ.  xUtu;

kWgbAk; gpwf;Fk;NghJ>  mth;fSila Mtp nka;ahd ePjpAk;

ghpRj;jKk;  milfpwJ. Ntjhfkk; ,uz;L tpjkhd ePjpia

Fwpj;J  NgRfpwJ.



 cq;fSila nrhe;j nray;fspd; %yk; ePq;fs; cz;Lgz;Zfpw

ePjp xd;W ,Uf;fpwJ. kw;wtu;fSldhd cwtpy; ePq;fs;

mt;tpjkhd ePjpia guhkupf;fNtz;Lk;. ePq;fs; rupahd tho;f;if

thohtpl;lhy; my;yJ rupahd nray;fs; nra;ahtpl;lhy;>

xUNtis cq;fs; Kjyhsp cq;fis NtiyapypUe;J

ePf;fptplyhk; my;yJ cq;fs; kidtp cq;fis tpthfuj;J

nra;Jtplyhk;. vdNt ePq;fs; cq;fSila nrhe;j ePjpia

nfhz;bUf;fNtz;Lk;. ,Ug;gpDk; Njtd; cq;fSila ntspg;Gw

ePjpia nfhz;L cq;fis Vw;Wf;nfhs;tjpy;iy. Njtd; ep[khfNt

mtUila ePjpia cq;fSf;F je;jpUf;fpwhu;.

  2nfhupe;jpau; 5:21 y;> ehk; NjtDila ePjpahFk;gbf;F>

gpjhthfpa Njtd; Fkhuid ekf;fhf ghtkhf;fpdhu; vd;W

nrhy;fpwJ. MfNt ek;Kila ntspg;Gwkhd  ePjpf;F kpfTk;

mg;ghw;gl;l xU ePjp ,Uf;fpwJ. me;j ePjp Njtd; ekf;F vd;d

nra;jhNuh mjd; mbg;gilapy; ,Uf;fpwJ. ehk; fpwp];Jit

tpRthrpg;gjpd; %ykhf NjtDila ePjpia ngw;Wf;nfhz;N;lhk;.

ehk; nka;ahd ePjpapYk; gupRj;jj;jpYk; rpU\;bf;fg;gl;L

,Uf;fpNwhk;. me;j ePjpia milAk;gb NkYk; NkYk;

tsutpy;iy. ehk; Vw;fdNt ePjpkhd;fshf ,Uf;fpNwhk;. xU

vspikahd tiuaiw vd;dntd;why; ehk; Vw;fdNt Njtdplk;

rupahd epiyg;ghl;by; ,Uf;fpNwhk;.

  fpwp];Jitf;nfhz;L Njtd; ek;Nky; gpupakhf ,Uf;fpwhu;>

kw;wgbahf ,y;iy. khw;wNk ek;Kila Mtpapy;jhd;
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ele;jpUf;fpwJ. ehk; Vw;fdNt  nka;ahd ePjpapYk; ghpRj;jj;jpYk;

rpU\;bf;fg;gl;L Gj;jk;GJ rpU\;bfshf ,Uf;fpNwhk;. vNgrpah;:2-vNgrpah;:2-vNgrpah;:2-vNgrpah;:2-vNgrpah;:2-

1010101010y;“Vnddpy;> ew;fphpiafisr; nra;fpwjw;F ehk; fpwp];J

,NaRTf;Fs; rpU\;bf;fg;gl;L> NjtDila nra;ifahapUf;fpNwhk;@

mitfspy; ehk; elf;Fk;gb mth; Kd;djhf mitfis Maj;jk;

gz;zpapUf;fpwhh;”. vd;W nrhy;fpwJ. ek;Kila  Mtpapy;>

ehk; ghpG+uzKk; KOepiwTs;stu;fshfTk; ,Uf;fpNwhk;. mq;Nf

ghtNkh FiwghNlh ,y;iy.  vNgrpah;1:13vNgrpah;1:13vNgrpah;1:13vNgrpah;1:13vNgrpah;1:13y;; ;; ; - - - - - “ePq;fSk;

cq;fs; ,ul;rpg;gpd; RtpNr\khfpa rj;jpa trdj;ijf; Nfl;L>

tpRthrpfshdNghJ> thf;Fj;jj;jk;gz;zg;gl;l ghpRj;jMtpahy;

mtUf;Fs; Kj;jpiuNghlg;gl;Bh;fs;”.

  cq;fsp;y; rpyh; ,g;gbahf epidf;fyhk;> “rup> ehd; Kjy;

Kjypy; fu;j;jiu  tpRthrp;f;Fk;NghJ> ehd; KOikahf

kd;dpf;fg;gl;Nld;>  Rj;jpfhpf ;fg;gl;Nld; vd;W ehDk;

tpRthrpf;fj;jhd; nra;Njd;. vy;yhk; ed;whf jhd; ,Ue;jJ.

Mdhy;>mjd; gpd;G ehd; ghtk; nra;jNghNjh> ehd; kWgbAk;

Njtid Njhw;Wg;Nghf nra;Jtpl;Nld;” vd;W epidf;fyhk;. mg;gb

ePq;fs; ghtk; nra;jpUe;jhy;> cq;fSila kdJ kw;Wk; czu;r;rp

gFjpfspy;jhd; Njhw;Wg;NghapUg;g{u;fs;. Mdhy; cq;fs; Mtp

ghtk; nra;atpy;iy. goj;ij  gjg;gLj;Jtjw;fhf> vg;gb xU

ngz; [hbapy; goj;ij Nghl;L> mij vy;yh mRj;jq;fspypUe;J

fhj;Jf;nfhs;Sk;gbahf> fhw;W Eioa Kbahjgb mjd;kPJ

nkOif Cw;wp> mij %b vg;gb rPy; itf;fg;gl;lNjh>mg;gbNa

cq;fSila MtpAk; rPy; (Kj;jpiu) itf;fg;gl;Ls;sJ. Njtd;

cq;fis rPy;  (Kj;jpiu) itj;jpUf;fpwhu;. Mifahy; ePq;fs;

kWgbAk; gpwe;jnghOJ Gjpa Mtpia ngw;wPu;fs;. ghtk;

cq;fSila Mtpf;Fs; CLUtNt KbahJ. cq;fSf;;;;F XU
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Gjpa milahsk; ,Uf;fpwJ.  ePq;fs; NjtNdhL cwT

itj ;Jf ;nfhs ;s Ntz ;Lnkd ;why ; >  cq ;fSila

khk;rj;jpd;gbay;yhky;> Mtpapy; ePq;fs; vd;dthfapUf;fpwPu;fNsh

mjdbg;gilapy;jhd; ePq;fs; mtNuhL If;fpak; itj;Jf;nfhs;s

Ntz;Lk;. mjd; mbg;gilapy; jhd; ePq;fs; mtiu njhOJf;

nfhs;sNtz;Lk;.

    cz;;ikapy; ,J fpwp];jt tho;f;ifapy; nghpa kW&g

khw;wkhFk;. mjhtJ xU kdpjd; jdJ milahsj;ij khw;wpf;

nfhs;s Ntz;Lk;. ePq;fs; cq;fs; ruPu kz;lyj;jpy; vd;d

nra;fpwPu;fNsh mjdbg;gilapNyh> cq;fs; kdjpy; vd;d

epidf;fpwPu ;fNsh mjdbg;gilapNyh NjtNdhL cwT

itj;Jf;nfhs;sf;$lhJ. mtu; cq;fSf;F vd;d nra;jhNuh>

mjd; Kykhf ePq;fs; Mtpapy; vd;dthf ,Uf;fpwPu;fNsh>

mjdbg;gilapy; jhd; mtNuhL cwT itj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;.

CryhLk;gbapy;yhky; (,g;gbAk; mg;gbAk; jLkhwpf;nfhz;Nl

,y;yhjgb)> mJ xU Kbf;fg;gl;;;;;;l gupG+uz nrayhf ,Uf;fpwJ.

ePq;fs; nka;ahd ePjpapYk; gupRj;jj;jpYk; rpU\;bg;gl;ltu;fshf

,Uf;fpwPu;fs;. mJ cq;fSila Mtp gFjp. NjtNdhL If;;fpak;

itj;Jf; nfhs;tjw;F> ePq;fs; mtiu MtpapYk; cz;ikapYk;

njhOJnfhs;sNtz;Lk;.  fpwp];JTf;Fs; ePq;fs;  ahu;  vd;fpw

,e;j milahsj;jpy; ePq;fs; epiyj;J  epw;fNtz;Lk;.
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                       rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;   rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;   rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;   rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;   rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;

  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;

1. 1nfhhpe;jpah;-6:17.   ek;Kila Mtpapy; KOikahd khw;wk;

eilngw;wJ vd;gij ehk; mwpe;Jnfhs;tjw;F xNu top NjtDila

thu;j;ijapd; %ykhfj;jhd;. ,e;j trdk; ekf;;;;;F vd;d ele;jjhf

nrhy;fpwJ?

1nfhhpe;jpah;-6:17-nfhhpe;jpah;-6:17-nfhhpe;jpah;-6:17-nfhhpe;jpah;-6:17-nfhhpe;jpah;-6:17- mg;gbNa fh;j;jNuhbire;jpUf;fpwtDk;>

mtUlNd xNu MtpahapUf;fpwhd;.

2. vNgrpah;-3:17I thrpf;fTk;. fpwp;];J ,g;NghJ vq;Nf ,Uf;fpwhh;?

vNgrpah;-3:17-vNgrpah;-3:17-vNgrpah;-3:17-vNgrpah;-3:17-vNgrpah;-3:17-  tpRthrj;jpdhNy fpwp];J cq;fs; ,Ujaq;fspy;

thrkhapUf;fTk;> ePq;fs; md;gpNy Nt&d;wp> epiyngw;wth;fshfp>

3. vNgrpah;-3;;:17I thrpf;fTk;. ,J vg;gb epfo;fpwJ?

4. 1 Nahthd;-5:12 thrpf;fTk;.  ,ul;rpg;ig ngw;;Wf;nfhs;s

   ehk; ahiu cilath;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;?

1 Nahthd;-5:12 -1 Nahthd;-5:12 -1 Nahthd;-5:12 -1 Nahthd;-5:12 -1 Nahthd;-5:12 - Fkhuid cilatd; [Ptid cilatd;>

  NjtDila Fkhud; ,y;yhjtd; [Ptd; ,y;yhjtd;.

5. nfhNyhnrah; 1:26-27I thrpf;fTk;. Mjpfhyq;fSf;Fk;

jiyKiw jiyKiwfSf;Fk; kiwthapUe;J> ,g;nghOJ

ntspahf;;fg;gl;l ,ufrpak; vd;d?
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 nfhNyhnrah; 1:26-27nfhNyhnrah; 1:26-27nfhNyhnrah; 1:26-27nfhNyhnrah; 1:26-27nfhNyhnrah; 1:26-27  cq;fs;  nghUl;Lj; Njtdhy; vdf;F

mspf;fg;gl;l cj;jpNahfj;jpd;gbNa ehd; me;jr; rigf;F

Copaf;fhudhNdd;. (27)Gw[hjpfSf;Fs;Ns tpsq;fpa ,e;j

,ufrpaj;jpYs;s kfpikapd; IRthpak; ,d;dnjd;W> Njtd;

jk;Kila ghpRj;jthd;fSf;Fj; njhpag;gLj;jr; rpj;jkhdhh;@

fpwp];Jthdth; kfpikapd; ek;gpf;ifahf cq;fSf;Fs; ,Ug;gNj

me;j ,ufrpak;.(28) ve;j kD\idAk; fpwp];J ,NaRTf;Fs;

Njwpdtdhf epwj;Jk;gbf;F> mtiuNa ehq;fs; mwptpj;J> ve;j

kD\Df;Fk; Gj;jpnrhy;yp> ve;j kD\Df;Fk; vy;yh

Qhdj;NjhLk; cgNjrk;gz;ZfpNwhk;.(29) mjw;fhf ehd;

vdf;Fs;Ns ty;yikaha;f; fphpia elg;gpf;fpw mtUila

gyj;jpd;gb Nghuhbg; gpuahrg;gLfpNwd;.

6. vNgrpah; 4:23-24I thrpf;fTk;. ePjpapdhYk;  nka;ahd

ghpRj;jj;jpdhYk; cUthf;fg;gl;lJ ?

vNgr pah ;  4 : 2 3 - 2 4  -  vNgr pah ;  4 : 2 3 - 2 4  -  vNgr pah ;  4 : 2 3 - 2 4  -  vNgr pah ;  4 : 2 3 - 2 4  -  vNgr pah ;  4 : 2 3 - 2 4  -  cq ;fs ;  cs ;sj ; j p Ny Gj pjhd

MtpAs;sth;fshfp> (24) nka;ahd ePjpapYk; ghpRj;jj;jpYk;

NjtDila rhayhfr; rpU\;bf;fg;gl;l Gjpa kD\idj;

jhpj;Jf;nfhs;Sq;fs;.

7. 2nfhhpe;;;jpah; 5:21I thrpf;fTk;.  ehk; ahUila ePjpia

  cilath;fshf ,Uf;fpNwhk;?

2nfhhpe;;;jpah;-5:21 -2nfhhpe;;;jpah;-5:21 -2nfhhpe;;;jpah;-5:21 -2nfhhpe;;;jpah;-5:21 -2nfhhpe;;;jpah;-5:21 -ehk; mtUf;Fs; NjtDila ePjpahFk;gbf;F>

ghtk; mwpahj mtiu ekf;fhfg; ghtkhf;fpdhh;.

ghlk; 10         fpwp];JTf;Fs; cq;fs; milahsk; - ghfk; 2
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8. vNgrpah; 1:4I thrpf;fTk;. NjtDf;F Kd;ghf tpRthrpapd;

epiy vd;dthf ,Uf;fpwJ?

vNgrpah; 1:4 -vNgrpah; 1:4 -vNgrpah; 1:4 -vNgrpah; 1:4 -vNgrpah; 1:4 -jkf;F Kd;ghf ehk; md;gpy; ghpRj;jKs;sth;fSk;
Fw;wkpy;yhjth;fSkhapUg;gjw;F>mth; cyfj;Njhw;wj;Jf;FKd;Nd
fpwp];JTf;Fs; ek;ikj; njhpe;Jnfhz;lgbNa>

9. vNgrpah;-1:6I thrpf;fTk;. ehk; vt;thW Vw;Wf;nfhs;sg;gl;Nlhk;?

vNgrpah; 1:6 -vNgrpah; 1:6 -vNgrpah; 1:6 -vNgrpah; 1:6 -vNgrpah; 1:6 - jk;Kila jaTs;s rpj;jj;jpd;gbNa> ek;ik

,NaRfpwp];J %ykha;j ;jkf;Fr; RtpfhuGj;jpuuhFk;gb
Kd;Fwpj;jpUf;fpwhh;.

ghlk; 10         fpwp];JTf;Fs; cq;fs; milahsk; - ghfk; 2
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         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;

1. 1nfhhpe;jpah;-6-17 ek;Kila Mtpapy; KOikahd khw;wk;

eilngw;wJ vd;gij ehk; mwpe;Jnfhs;tjw;F xNu top

NjtDila thu;j;ijapd; %ykhfj;jhd;. ,e;j trdk; ekf;;;;;F

vd;d ele;jjhf nrhy;fpwJ?

ek;Kila Mtp fu;j;jNuhL ,ire;jpUf;fpwJ.ek;Kila Mtp fu;j;jNuhL ,ire;jpUf;fpwJ.ek;Kila Mtp fu;j;jNuhL ,ire;jpUf;fpwJ.ek;Kila Mtp fu;j;jNuhL ,ire;jpUf;fpwJ.ek;Kila Mtp fu;j;jNuhL ,ire;jpUf;fpwJ.

2.  vNgrpah;-3:17I thrpf;fTk;. fpwp ;];J ,g;NghJ vq;Nf

,Uf;fpwhh;?

ek;Kila ,Ujaq;fspyek;Kila ,Ujaq;fspyek;Kila ,Ujaq;fspyek;Kila ,Ujaq;fspyek;Kila ,Ujaq;fspy;

3. vNgrpah;-3:17I thrpf;fTk;. ,J vg;gb epfo;fpwJ?

tpRthrj;jpdhytpRthrj;jpdhytpRthrj;jpdhytpRthrj;jpdhytpRthrj;jpdhy;

4. 1Nahthd;-5:12 thrpf;fTk;.  ,ul;rpg;ig ngw;;Wf;nfhs;s

ehk; ahiu cilath;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;?

Fkhuhdhfpa ,NaR fpwp];J.Fkhuhdhfpa ,NaR fpwp];J.Fkhuhdhfpa ,NaR fpwp];J.Fkhuhdhfpa ,NaR fpwp];J.Fkhuhdhfpa ,NaR fpwp];J.

5. nfhNyhnrah; 1:26-27I thrpf;fTk;. Mjpfhyq;fSf;Fk;

jiyKiw jiyKiwfSf;Fk; kiwthapUe;J> ,g;nghOJ

ntspahf;;fg;gl;l ,ufrpak; vd;d?

fpwp];Jthdtu; kfpikapd; ek;gpf;ifahf cq;fSf;Fs;fpwp];Jthdtu; kfpikapd; ek;gpf;ifahf cq;fSf;Fs;fpwp];Jthdtu; kfpikapd; ek;gpf;ifahf cq;fSf;Fs;fpwp];Jthdtu; kfpikapd; ek;gpf;ifahf cq;fSf;Fs;fpwp];Jthdtu; kfpikapd; ek;gpf;ifahf cq;fSf;Fs;

,Ug;gNj me;j ,ufrpak;.,Ug;gNj me;j ,ufrpak;.,Ug;gNj me;j ,ufrpak;.,Ug;gNj me;j ,ufrpak;.,Ug;gNj me;j ,ufrpak;.

ghlk; 10         fpwp];JTf;Fs; cq;fs; milahsk; - ghfk; 2
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6. vNgrpah; 4:23-24I thrpf;fTk;. nka;ahd ePjpapdhYk;

ghpRj;jj;jpdhYk; rpU\;bf;fg;gl;lJ vd;d?

ekJ Gjpa kdpjd; (ekJ kWgb gpwe;j Mtp )ekJ Gjpa kdpjd; (ekJ kWgb gpwe;j Mtp )ekJ Gjpa kdpjd; (ekJ kWgb gpwe;j Mtp )ekJ Gjpa kdpjd; (ekJ kWgb gpwe;j Mtp )ekJ Gjpa kdpjd; (ekJ kWgb gpwe;j Mtp )

7. 2 nfhhpe;;;jpah; 5 : 21I thrpf;fTk;.  ehk; ahUila ePjpia

cilath;fshf ,Uf;fpNwhk;?

fpwp];JTf;Fs; NjtDila ePjpia.fpwp];JTf;Fs; NjtDila ePjpia.fpwp];JTf;Fs; NjtDila ePjpia.fpwp];JTf;Fs; NjtDila ePjpia.fpwp];JTf;Fs; NjtDila ePjpia.

8. vNgrpah; 1:4I thrpf;fTk;. NjtDf;F Kd;ghf  tpRthrpapd;

epiy vd;dthf ,Uf;fpwJ?

ghpRj;jKk; Fw;wkw;wtuhf.ghpRj;jKk; Fw;wkw;wtuhf.ghpRj;jKk; Fw;wkw;wtuhf.ghpRj;jKk; Fw;wkw;wtuhf.ghpRj;jKk; Fw;wkw;wtuhf.

9. vNgrpah;-1:6I thrpf;fTk;. ehk; vt;thW Vw;Wf;nfhs;sg;gl;Nlhk;?

gpupakhdtUf;Fs; (,NaR fpwp];Jtpw;Fs;)gpupakhdtUf;Fs; (,NaR fpwp];Jtpw;Fs;)gpupakhdtUf;Fs; (,NaR fpwp];Jtpw;Fs;)gpupakhdtUf;Fs; (,NaR fpwp];Jtpw;Fs;)gpupakhdtUf;Fs; (,NaR fpwp];Jtpw;Fs;)

ghlk; 10         fpwp];JTf;Fs; cq;fs; milahsk; - ghfk; 2
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                    ghlk; 11

     fpwp];jtd;; ghtk; nra;Ak;;     fpwp];jtd;; ghtk; nra;Ak;;     fpwp];jtd;; ghtk; nra;Ak;;     fpwp];jtd;; ghtk; nra;Ak;;     fpwp];jtd;; ghtk; nra;Ak;;

     NghJ vd;d NeupLfpwJ?     NghJ vd;d NeupLfpwJ?     NghJ vd;d NeupLfpwJ?     NghJ vd;d NeupLfpwJ?     NghJ vd;d NeupLfpwJ?

                  lhd; f;Nuh

 ,d;iwajpdk; fpwp];jtd; ghtk; nra;Ak;NghJ vd;d

NeupLfpwJ?  vd;w jiyg;gpy; ghlj;ij ftdpf;fg; NghfpNwhk;.

1Nahthd; 1:8-9 trdq;fspy ; >  “ekf;Fg ; ghtkpy ;iy
nad;Nghkhdhy;> ek;ik ehNk tQ;rpf;fpwth;fshapUg;Nghk;>
rj;jpak; ekf;Fs; ,uhJ(9) ek;Kila ghtq;fis ehk;
mwpf;ifapl;lhy;> ghtq;fis ekf;F kd;dpj;J vy;yh
mepahaj;ijAk; ePf;fp ek;ikr; Rj;jpfhpg;gjw;F mth; cz;ikAk;
e Pj pAk ; cs;stuhapUf ;f pwhh ; ” vd;W $wg ;gl ;Ls ;sJ.
fpwp];jtu;fshfpa ehk; fhyg;Nghf;fpy; jLkhw;wkile;J filrpapy;
ghtk; nra;JtpLfpNwhk;. Mdhy; ,g;nghOJf;Fk;> kWgbAk;
gpwg;gjw;F Kd;Gf;Fk; vd;d tpj;jpahrk; vd;why;> ,g;nghOJ
ehk; GJRghtk; cilatu;fshf ,Uf;fpNwhk;. mJ> ehk; ghtk;
nra;Ak;NghJ ek;ik Jaug;glr;nra;fpwJ. ehk; ghtk;nra;ahky;
ePjpAs;s tho;f;ifia thoNtz;Lnkd;W ,Uf;fpNwhk;. Mdhy;
ehk; ghtk; nra;jhy; vd;d NeupLfpwJ? ehk; kWgbAk;
,ul;rpf;fg;glNtz;Lkh? mijj;jhd; Ntjhfkk; Nghjpf;fpwjh?
mg;gbahf ,Ue;jhy; ekf;F ve;j xU ghJfhg;Gk; ,y;iy.
xUt pjj ; j py ;  nrhy ;yg ; Nghdhy ;  ehk ;  ,e ; j
cyfj;jpYs;stu;fistpl kpfTk; gupjhgkhd epiyapy;jhd;
,Ug;Nghk;. Fiwe;jgl;rk; mtu;fs; ghtk; cz;nld;W czu;j;Jk;
kdrhl;r papdhy; thjpf ;fg ;glhkyhtJ ,Uf;fpwhu ;fNs.
tpRthrpfshf> ghtk; ekf;F ek;Kila ftdj;jpd; ikakhf
,Uf;ff;$lhJ. vgpNuau; 10:2d; gb> ,NaRfpwp];Jtpd; gypapd;
%ykhf> tpRthrpf;F ghtk; cz;nld;W czu;j;Jk; kdrhl;rp
,Uf;ff;$lhJ. ghtk; ek;Kila tho;f;ifapd; ikakhf
,Uf;ff;$lhJ. NjtNd ekf;F ikakhf ,Uf;f Ntz;Lk;.
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   Nuhku; 4:2y; “Mgpufhk; fphpiafspdhNy ePjpkhdhf;fg;
gl;lhdhfpy; (ePjpkhd; vd;W mwptpf;fg;gl;lhd;) Nkd;ikghuhl;l
mtDf;F VJTz;L@ MfpYk; NjtDf;FKd;ghf Nkd;ikghuhl;l
VJtpy;iy.” (FwpaPl;by; cs;sJ ehd; nrhd;dJ) vd;W
nrhy;yg;gl;Ls;sJ. ,ul;rpg;G ek;Kila jFjpapd; mbg;gilapy;
,Uf;Fkhdhy;> mjhtJ ehk; nra;Ak; fhupaq;fis itj;J
,Uf;Fkhdhy;> ehk; nkr;rpf;nfhs;s KbAk;. ehk;> “fu;j;jNu
ePu; rpYitapy; nra;JKbj;jij ehd; kpfTk; ghuhl;LfpNwd;.
Mdhy ;  ehd ;  nra ;j fhu paq ;fis e pidt py ;
itj;Jf;nfhs;Sq;fs;!” vd;W nrhy;y KbAk;. Mifahy;> ehk;
epj;jpafhyk; KOtJk; ,NaRtpd; KJfpy; jl;bf;nfhLj;Jf;
nfhz;Lk;> ehk; nra;j fhupaq;fis itj;J ek;Kila KJfpy;
ek;ikehNk jl;bf;nfhLj;Jf;nfhz;Nl ,Ug;Nghk;. Mdhy; mg;gb
,y;iy! ,ul;rpg ;ig Fwpj;J kfpikgg;glNth my;yJ
Nkd;ikgLj;jpf;nfhs;sNth kdpjDf;F vt;tpj gq;Fk;
,y;yhjthW Njtd; ,ul;rpg;ig tbtikj;Js;shu;. kfpikAk;
Nkd;ikg;gLj;JjYk; ek;Kila fu;j;juhfpa ,NaRfpwp];Jtpd;
NkNyNa ,Uf;Fk; (Nuhku; 3:27). epj;jpa IPtndDk; <T>
epr;rakhfNt xU <thf ,Uf;fpwJ. mij rk;ghjpf;f KbahJ.
(Nuhku; 6:23)

     Nuhku; 4:2y;Mgpufhk; jk;Kila nrhe;j fphpiafspdhNy
ePjpkhdhf;fg;gl;lhdhfpy;> Nkd;ikghuhl;l mtDf;F VjhtJ
fhuzk; ,Ue;jpUf;Fk; vd;W nrhy;YfpwJ. Mdhy; ele;jJ
mJty;y. kdpjd; vt;thW ,ul;rpf;fg;gLfpwhd; vd;W
Ntjthf;fpak; vg;gb nrhy;YfpwJ? mtDila nrhe;j
nray;fspdhNyah? mtDila nrhe;j fpupiafspdhNyah?
mtd; nra;Ak; fhupaq;fspdhNyah? Mgpufhk; vt;thW ePjpkhdhf
vdg;gl;lhd; my;yJ ePjpkhdhf mwptpf;fg;gl;lhd;? mtd; nra;j
fhupaaq;fs; %ykhfth my;yJ nra;ahjjpd; %ykhfth>
my;yJ mtd; tpRthrpj;jjpd; %ykhf Njtid ntWkNd
ek;gp> mtiu rhu;e;jpUg;gjpd; %ykhfth? Ntjhfkk; Nuhku;
4:3y;> “Mgpufhk; Njtid tpRthrpj;jhd;. mJ mtDf;F ePjpahf

vz;zg;gl;lJ” vd;W nrhy;fpwJ.

ghlk; 11  fpwp];jtd; ghtk; nra;Ak; NghJ vd;d NeupLfpwJ?
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ehd; ghtk; nra;j kw;Wk; Njhw;Wg;Nghd Neuq;fspYk;$l vJ

vd;id ehd; mope;JNghfhjgb ghJfhf;fpwJ? vJ vd;id

epiyepWj;JfpwJ? mJ vd;dntd;why;> ,NaR vd;Dila vy;yh

ghtq;fisAk; rpYitapy; Rke;jhu; vd;gJk;> kw;Wk; mtiu

tpRthrpg;gjpd; %ykhf (vd;Dila nrhe;j fpupiafspdhy;

my;y)> ehd; ePjpkhdhf;fg;gl;Nld; (NjtDf;F Kd;ghf

ePjpkhdhf;fg;gl;Nld;) vd;gJk;jhd;.  Nuhku; 4:6-8y;> “me;jg;gb>

fpupiafspy;yhky; Njtdhy; ePjpkhndd;nwz;zg;gLfpw

kD\Dila ghf;fpaj;ij fhz;gpf;Fk; nghUl;L: vtu;fSila

mf;fpukq;fs; kd;dpf;fg;gl;lNjh> vtu;fSila ghtq;fs;

%lg;gl;lNjh> mtu;fs; ghf;fpathd;fs;!  vtDila ghtj;ijf;

fu;j;ju; vz;zhjpUf;fpwhNuh> mtd; ghf;fpathd; vd;W jhtPJ

nrhy;ypapUf;fpwhd;”  vd;W nrhy;YfpwJ.

  mjd; gpd;G 7tJ trdj;jpy; “vth;fSila mf;fpukq;fs;

kd;dpf;fg;gl;lNjh> vth;fSila ghtq;fs; %lg;gl;lNjh> mth;fs;

ghf;fpathd;fs;.” vd nrhy;yg;gl;Ls;sJ. “vtDila ghtj;ijf;

fu;j;ju; vz;zhjpUf;fpwhNuh> mtd; ghf;fpathd;” ;  (Nuhku; 4:8)

vd;gJ jhd; jPu;T. mtu; rpyNeuk; vz;zhkypUf;fyhk; vd;Nwh>

rpy Neuk; vz;zyhk; vd;Nwh> rpyNeuk; vz;zkhl;lhu; vd;Nwh

mJ nrhy;ytpy ;iy. vtDila ghtj;ijf ; fu ;j ;ju ;

vz;zhjpUf;fpwhNuh> mtd; ghf;fpathd; vd;W nrhy;YfpwJ.

,ijj;jhd; mOj;jkhd vjpu;kiwahd thrfk; vd;W fpNuf;fj;jpy;

nrhy;Ythu;fs;. mg;gbnad;why; mtu; xUnghOJk;> vg;nghOJk;

ghtj;ij ek;Kila fzf;fpy; (itf;fkhl;lhu;) vz;zkhl;lhu;.

,JNt GJcld;gbf;ifapd; ew;nra;jp. vgpnuau; 10:16y;> “ ehd;

vd;Dila gpukhzq;fis mtu;fSila ,Ujaq;fspy;

(mtu;fspd; ,Ujaj;jpy;) itj;J> mitfis mtu;fSila
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kdjpy; (mtu;fspd; kdjpYk; $l) vOJNtd; vd;W fu;j;ju;

nrhy;Yfpwhu;” (FwpaPl;by; cs;sJ ehd; nrhd;dJ). me;j

cld;gbf;ifapd; xU gFjpia Njtd; 17tJ trdj;jpy;

nrhy;Yfpwhu;: “mtu;fSila ghtq;fisAk; mf;fpukq;fisAk;

ehd; ,dp epidg;gjpy;iy vd;gij nrhy;Yfpwhu;.”

  ePq;fs; ghtk; nra;J mij mwpf;if nra;a Neuk; fpilf;fhj

NghJk;> vJ cq;fis ePjpkhdhfTk;> rupahd epiyapNyAk;

ghJfhj;J epiyepWj;JfpwJ? mJ ePq;fs; ,NaRfpwp];Jtpd;

Nky; nfhz;l tpRthrkhFk;. mtu; ehkk; ,NaR. mtu; jkJ

[dq;fspd; ghtq;fis ePf;fp mtu;fis ,ul;rpg;ghu;. (kj;NjA

1:21)
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     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;

  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;

1.Nuhku; 4:5I thrpf;fTk;. Njtd; ahiu ePjpkhdhf;Ffpwhu;?

Nuhku ; 4 : 5 - 6 -Nuhku ; 4 : 5 - 6 -Nuhku ; 4 : 5 - 6 -Nuhku ; 4 : 5 - 6 -Nuhku ; 4 : 5 - 6 -xUtd; f ph pia nra ;ahky ; ght pia

ePjpkhdhf;Ffpwthplj;jpy; tpRthrk; itf;fpwtdhapUe;jhy;>
mtDila tpRthrNk mtDf;F ePjpahf vz;zg;gLk;.(6)
me;jg;gb>fphpiafspy;yhky; NjtdhNy ePjpkhndd;nwz;zg;gLfpw
kD\Dila ghf;fpaj;ijf; fhz;gpf;Fk; nghUl;L:

2.2.2.2.2.Nuhku; 4:2-3 thrpf;fTk;. Mgpufhk; tpRthrpj;j NghJ mjw;F

Kd;G mtdplk; ,y;yhj ve;j xd;iw Njtd; mtDf;F

nfhLj;jhu;?

N u hku ;  4 : 2 - 3N u hku ;  4 : 2 - 3N u hku ;  4 : 2 - 3N u hku ;  4 : 2 - 3N u hku ;  4 : 2 - 3  - - - - -  Mg p ufhk ;  f p h piafs pdhNy

ePjpkhdhf;fg;gl;lhdhfpy; Nkd;ikghuhl;l mtDf;F VJTz;L@
MfpYk; NjtDf;FKd;ghf Nkd;ikghuhl;l VJtpy;iy.(3)
Ntjthf;fpak; vd;d nrhy;YfpwJ? Mgpufhk; Njtid
tpRthrpj;jhd;> mJ mtDf;F ePjpahf vz;zg;gl;lJ vd;W
nrhy;YfpwJ.

3.Nuhku; 4:22-24I thrpf;fTk;. Mgpufhik Nghy ehKk;

tpRthrpj;jhy; ekJ fzf;fpy; Njtd; vij nfhz;L tUthu;?

Nuhku ; 4:22-24 -Nuhku ; 4:22-24 -Nuhku ; 4:22-24 -Nuhku ; 4:22-24 -Nuhku ; 4:22-24 - Mifahy; mJ mtDf;F ePjpahf

vz;zg;gl;lJ.   (23) mJ mtDf;F ePjpahf vz;zg;gl;lnjd;gJ>
mtDf;fhfkhj;jpuky;y> ekf;fhfTk; vOjg;gl;bUf;fpwJ.
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24. ek;Kila fh;j;juhfpa ,NaRit khpj;NjhhpypUe;J
vOg;gpdtiu tpRthrpf;fpw ekf;Fk; mg;gbNa vz;zg;gLk;.

4. Nuhku; 4:6I thrpf;fTk;. NjtePjpia ve;j kdpjDila fzf;fpy;

nfhz;L tUthu;?;

     A. mtu;fSila fpupiafspd;gb

     B.mtu;fSila nray;fSf;F mg;ghw;gl;l tpjj;jpy;

      C.mtu;fs; vt;tsT ey;ytu;fNsh mijg; nghWj;J

5  vgpNuah; 10:14 thrpf;fTk; tpRthrpfis NjtDf;F Kd;ghf
vj;jid fhyk; G+uzg;gLj;Jfpwhu;?

vgpNuah; 10:14vgpNuah; 10:14vgpNuah; 10:14vgpNuah; 10:14vgpNuah; 10:14-   Vnddpy; ghpRj;jkhf;fg;gLfpwth;fis xNu
gypapdhNy ,th; vd;nwd;iwf;Fk; g+uzg;gLj;jpapUf;fpwhh;.

6.Nuhku; 5:17I thrpf;fTk;. ePjp vt;thW ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ?

         A.  rk;ghjpg;gjpd; %ykhf

         B. guprhf

          C. fpupia nra;tjpd; %ykhf

Nuhku; 5:17 -Nuhku; 5:17 -Nuhku; 5:17 -Nuhku; 5:17 -Nuhku; 5:17 -my;yhkYk;> xUtDila kPWjypdhNy> me;j

xUtd;   %ykha;> kuzk; Mz;Lnfhz;bUf;f> fpUigapd;
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ghpg+uzj;ijAk; ePjpahfpa <tpd; ghpg+uzj;ijAk; ngWfpwth;fs;
,NaRfpw p] ;J vd;Dk; xUtuhNy [Ptid mile;J
MSthh;fnsd;gJ mjpfepr;rakhNk.

7.”<T” vd;w thu;j;ij vij Fwpf;fpwJ?

8.,NaRit cq;fSila jdpg;gl;l ,ul;rfuhf ek;Gtjw;F mtu;

cq;fis vq;F nfhz;L Nghthu; vd;W ek;g Ntz;Lk;?

                   A.  jpUr;rig

         B. guNyhfk;

                    C. u\;ah
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         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;

1;.Nuhku; 4:5 thrpf;fTk; Njtd; ahiu ePjpkhdhf;Ffpwhu;?

ghtpiaghtpiaghtpiaghtpiaghtpia

2.Nuhku; 4:2-3I thrpf;fTk;. Mgpufhk; tpRthrpj;j NghJ mjw;F

Kd;G mtdplk; ,y;yhj ve;j xd;iw Njtd; mtDf;F nfhLj;jhu;?

ePjpkhdhf;fg;gl;lhd;.ePjpkhdhf;fg;gl;lhd;.ePjpkhdhf;fg;gl;lhd;.ePjpkhdhf;fg;gl;lhd;.ePjpkhdhf;fg;gl;lhd;.

3.Nuhku; 4:22-24I thrpf;fTk;. Mgpufhik Nghy ehKk;

tpRthrpj;jhy; ekJ fzf;fpy; Njtd; vij nfhz;L tUthu;?

ePjpkhdhf;fg;gLjiyePjpkhdhf;fg;gLjiyePjpkhdhf;fg;gLjiyePjpkhdhf;fg;gLjiyePjpkhdhf;fg;gLjiy

4.Nuhku; 4:6 thrpf;fTk;;. NjtePjpia ve;j kdpjDila

fhyj;jpy; nfhz;L tUthu;?

mtu;fSila nray;fSf;F mg;ghw;gl;l tpjj;jpy;mtu;fSila nray;fSf;F mg;ghw;gl;l tpjj;jpy;mtu;fSila nray;fSf;F mg;ghw;gl;l tpjj;jpy;mtu;fSila nray;fSf;F mg;ghw;gl;l tpjj;jpy;mtu;fSila nray;fSf;F mg;ghw;gl;l tpjj;jpy;

5.vgpNuah; 10:14 thrpf;fTk;;. tpRthrpfis NjtDf;F Kd;ghf

vj;jid fhyk; G+uzg;gLj;Jfpwhu;

vd;nwd;iwf;Fk;.vd;nwd;iwf;Fk;.vd;nwd;iwf;Fk;.vd;nwd;iwf;Fk;.vd;nwd;iwf;Fk;.

6. Nuhku; 5:17I thrpf;fTk;. ePjp vt;thW ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ?

guprhf.gu prhf.gu prhf.gu prhf.gu prhf.
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7.”<T” vd;w thu;j;ij vij Fwpf;fpwJ?

,ytrkhf nfhLf;fg;gLtJ ngw;Wf; nfhs;gtu; fpiuak;,ytrkhf nfhLf;fg;gLtJ ngw;Wf; nfhs;gtu; fpiuak;,ytrkhf nfhLf;fg;gLtJ ngw;Wf; nfhs;gtu; fpiuak;,ytrkhf nfhLf;fg;gLtJ ngw;Wf; nfhs;gtu; fpiuak;,ytrkhf nfhLf;fg;gLtJ ngw;Wf; nfhs;gtu; fpiuak;

nfhLf;fhky; ngw;Wf; nfhs;tJ.nfhLf;fhky; ngw;Wf; nfhs;tJ.nfhLf;fhky; ngw;Wf; nfhs;tJ.nfhLf;fhky; ngw;Wf; nfhs;tJ.nfhLf;fhky; ngw;Wf; nfhs;tJ.

8.,NaRit cq;fSila jdpg;gl;l ,ul;rfuhf ek;Gtjw;F>

mtu; cq;fis vq;F nfhz;L Nghthu; vd;W ek;g Ntz;Lk;?

B.guNyhfk;.guNyhfk;.guNyhfk;.guNyhfk;.guNyhfk;.



                 ghlk; 12

  NjtDila thu;j;ijapd; KOik  NjtDila thu;j;ijapd; KOik  NjtDila thu;j;ijapd; KOik  NjtDila thu;j;ijapd; KOik  NjtDila thu;j;ijapd; KOik

              Mz;l;;& Nthkf;

khw;F 4k; mjpfhukhdJ NjtDila thu;j;ijapd; KOikia>

mjhtJ mjpYs;s ek;gfj;jd;ikia> ty;yikia> cj;jkj;ij>

fhz;gpf;Fk; kpfrpwe;j mjpfhukhf  ,Uf;fpwJ. ePq;fs; khw;F

4tJ mjpfhuj;ij kj;NjA 13 kw;Wk; Y}f;fh 8k; mjpfhuj;NjhL

Nru;j;Jg;ghu;f;Fk;NghJ> ,e;j xU ehspy; kl;Lk; Fiwe;jgl;rk;

gj;J ctikfs; Nghjpf;fg;gl;bUf;fpwJ. mjpy; xd;W tpijia

tpijf;fpw xUtidg; gw;wpa ctikahFk;. khw;F 4:26y;> “gpd;Dk;

mth; mth;fis Nehf;fp: NjtDila uh[;akhdJ> xU kD\d;

epyj;jpy; tpijia tpijj;J” vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ. 14k;
trdj ;j py ; tpij vd;gJ NjtDila trdk; vd;W

Fwpg;gpl;Ls;sij Qhgfj;jpy; nfhs;Sq;fs;.  ePq;fs; tptrhapahf

,Ug;gJ vg;gb  vd;W Njtd; fw;Wf;nfhLf;ftpy;iy. Mdhy;

Mtpf;Fupa rj;jpaq;fis tpsf;Ftjw;fhf ,aw;ifg;gpufhukhd

fhupaq;fis cgNahfg;gLj;Jfpwhu;.  27k; trdj;jpy;> “,utpy;
J}q;fp> gfypy; tpopj;jpUf;f> mtDf;Fj; njhpahjtpjkha;> tpij

Kisj ;Jg ;  ga p uhf pwjw ;F xg ; gha pUf ;f pwJ ”>  vd ;W

nrhy;yg;gl;Ls;sJ.  mJ kpfTk; Kf;fpakhdJ vd;W ek;GfpNwd;.

cz;ikapy; me;j kdpjDf;F Gupatpy;iy vd;W ,J

nrhy;YfpwJ. ,J vg;gb elf;fpwJ vd;W ,e;j kdpjDf;F

njupatpy;iy.

   rpyu;> “ePq;fs; vijg;gw;wp  NgRfpwPu;fs; vd;W vdf;F

nfhQ;rk;$l Gupatpy;iy. NjtDila thu;j;ijia thrpg;gJ

vd;id vg;gb khw;Wk;> NjtDila [Ptd; vg;gb vdf;Fs; te;J

vd;id capuilar;  nra;fpwJ” vd;W nrhy;Yfpwhu;fs;. vdf;F

mJ KOikahf Gupatpy;iynad;whYk; mJ fpupia nra;fpwJ

vd;gij kl;Lk; ehd; mwpNtd;. vg;gb xU rpW tpij epyj;jpy;

    111
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   tpijj;jTld; mjpypUe;J jz;L tsu;e;J mjd; KOtJk; mNef

fjpu;fSk;> fjpu;fs; epiwe;j jhdpaj;jpd; E}W klq;F tpisr;riy

jUfpwJ vd;gJ vdf;F Gupatpy;iy. ahUk; mij KOikahf

Gupe;Jnfhs;sTk; ,y;iy. Mdhy; mJ fpupia nra;fpwJ. ,JTk;

fpupia nra;fpwJ vd;W ehd; nrhy;YfpNwd;. NjtDila

thu;j;ijia gbj;J ,ij ed;whf CwtpLk;NghJ> ,J cq;fsJ

kdg;ghd;ikiaAk;> cq;fSila mDgtj;ijAk;> cq;fSila

fz;Nzhl;lj;ijAk; khw;WfpwJ.

    28k; trdj;jpy; vg;gbnad;why;> “epykhdJ Kd;G

KisiaAk;> gpd;G fjpiuAk;> fjphpNy epiwe;j jhdpaj;ijAk;

gydhfj;jhdha;f; nfhLf;Fk;.” vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ. tpijia

milfhj;J Kisf;fg;gz;zp> mjd; [Ptid ntspg;gLj;Jk;

tpjj;jpy; epykhdJ cUthf;fg;gl;Ls;sJ. cq;fSila ,Ujak;

NjtDila thu;j;ijf;fhf gilf;fg;gl;Ls;sJ. mJjhd; cz;ik.

NjtDila thu;j;ijahdJ cq;fSila ,Ujaq;fspy;

itf;fg;gL tjw;;fhfNt cUthf;fg;gl;lJ. Ntjj;ij Rkg;gjhy;

my;yJ vg;NghJk; mij mUfpNyNa itj;Jf; nfhz;bUg;gjhy;

my;yJ ek;Kila Nki[apy; itj;jpUe;jhNyh> vq;F NghdhYk;

cld; nfhz;L nry;tjhNyh ve;j gaDk; ,y;iy. mJ cq;fs;

tho;tpy; ve;j ty;yikiaAk; ntspnfhz;LtuhJ. ePq;fs; Ntj

trdj;ij vLj;Jf;nfhz;L mij tpijahf;fp cq;fs;

,Ujaj;jpy; tpijf;f Ntz;Lk;. ePq;fs; mg;gb nra;Ak; NghJ

cq;fs; ,UjakhdJ jhdhfNt gyidf; nfhLf;Fk;gb

tbtikff;fg;gl;Ls;sJ. mJ cq;fs; tho;f;ifapy; fhupaq;fs;

eilngWk; tpjj;ij  jhdhfNt khw;wpaikf;Fk;. NkYk; me;j

trdk; epykhdJ Kd;G KisiaAk;> gpd;G fjpiuAk;> fjpupNy

epiwe;j jhdpaj;ijAk; gydhfj; jhdha;f;; nfhLf;Fk; vd;W

nrhy;YfpwJ. mjhtJ tsu;r;rp ngWtjw;Fk;> Kjpu;r ;rp

ngWtjw;Fk; ntt;NtW gbfSk;  epiyfSk; ,Uf;fpwJ vd;gij

,J Rl;bf;fhl;LfpwJ. epiwaNgu; vd;dplk; te;J>jhq;fs;

NjtDf;fhf xU ey;y nja;tPfkhd fhupak; eilngw
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  vjpu;ghu;j;Jf;nfhz;bUg;gjhfTk;> mjw;F ehd; mtu;fNshL

xUkdg;gLk;gbahf vd;dplj;jpy; tUfpwhu;fs;. Mdhy; mtu;fs;

mJtiu vijANk nra;ahky; ,Ue;jpUe;jhy;> xUtiuAk;

Njtdplj;jpy; topelj;jhky; ,Ue;jpUe;jhy;> mLj;j rpy

thuq;fspy;  ve;jtpjkhd njhiyf;fhl;rp CopaNkh NubNah

CopaNkh mtu;fSf;F fpilf;fg;Nghtjpy;iy vd;gij vd;dhy;

cWjpaha; nrhy;yKbAk;.

     ePq;fs; fhupaq;fis gbg;gbahf nra;a Ntz;Lk;. Njtdplj;jpy;

,Ue;J ngw;Wf; nfhs;tjw;F> rpy epiyfs; ,Uf;fpwJ. mij

jhd; ,e;j ctikahdJ ekf;F rpj;jupj;Jf; fhz;gpf;fpwJ.

Kjyhtjhf ePq;fs;jhd; njhlq;f Ntz;Lk; mjd; gpwF ek;gpf;if

cz;lhFk;> mLj;J tpRthrk; cz;lhFk;. mjd; gpwFjhd;

tpisr;ry; cz;lhFk;.  ntw;wpf;F vg;nghOJNk gbfs;

,Uf;fpwJ. ahUNk njhlq;fpaTld; G+[;aj;jpypUe;J Mapuk;

iky;fs; Ntfj;jpy; cldbahf gha;e;Jtpl KbahJ. ,J nja;tPf

thQ;iraha; ,Ue;jhy; $l> mJ mt;tpjkhf fpupia nra;ahJ.

NjtDila uh[;ak; vd;gJ tpijf;F xg;gha; ,Uf;fpwJ vd;W

,e;j Ntjg;gFjp fhz;gpf;fpwJ. thu;j;ijahdJ cq;fs;

,Ujaq;fspy; tpijf;fg;gl Ntz;Lk;. mjd; gpd;G gbg;gbahf

tpisr;ry; cz;lhFk;. vg;gbnad;why;> “Kjypy; KisiaAk;>

gpd;G fjpiuAk;> gpd;G  fjpupNy epiwe;j jhdpaKk;” vd;fpwJ.
mLj;j trdj;jpy;> “gaph; tpise;J mWg;Gf;fhyk; te;jTlNd>

mWf;fpwjw;F Ml;fis mDg;Gfpwhd; vd;whh ;” vd;W

nrhy;yg;gLfpwJ. rpy gbfs; ,Uf;fpwJ. Mdhy; ,Wjpapy;

Kjpu;r;rpf;Fk; gyDf;Fkhd xU Neuk; tUk;.

   35tJ trdj;jpy; ,e;j fhupak; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.

“md;Wrhaq;fhyj;jpy;> mth; mth;fis Nehf;fp: mf;fiuf;;Fg;

NghNthk; thUq;fs; vd;whh;.” ,NaR> ehs; KOtJk; NjtDila

thu;j;ijapd; ty;yik Fwpj;J Nghjpj;Jf; nfhz;bUe;jhu;.

thu;j;ij vg;gb tpijia Nghy; ,Uf;fpwJ vd;Wk;> mJ vt;thW
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  NjtDila [Ptid cq;fSila tho;tpy; ntspg;gLj;Jk;

vd;gijAk; Nghjpj;Jf; nfhz;bUe;jhu;. mtu; ,ijg;gw;wpg;

NgRk;NghJ Fiwe;jJ 10 ctikfisg; gad;gLj;jpdhu;.

Mifahy; mtu;fSf;F mtu; xU guPl;ir itf;fpwhu;.

mtu;fsplj;jpy; $Wk;NghJ> “mf;fiwf;F NghNthk;; thUq;fs;” ;
vd;whu;. ,Jjhd;; mtu;fSf;F fu;j;juplj;jpypUe;J te;j thu;j;ij.

ehk; gltpy; NghNthk; vd;Nwh> ghjp topapy; mJ %o;fpg;NghFk;

epiy cz;lhFk; vd;Nwh mtu; $wtpy;iy. Mdhy;> “mf;fiwf;F

NghNthk;” vd;W $wpdhu;. mtu; clNd glfpy; Vwp J}q;fg;

Nghdhu;. glF Ngha;f;nfhz;;bUf;ifapy; ngupa Gay; te;jJ.

glF jz;zPuhy; epuk;gpaJ. ,q;Nf ePq;fs; xd;iw epidtpy;

nfhs;s Ntz;Lk;. gazpj;j glF xU nrhFR fg;gy; my;y.

mg;gbg;gl;l fg;gy;fspy; mLj;jLj;J miwfs; trjpahdjhf

,Uf;Fk;. mg;gb xU ,lk; ,Ue;jpUe;jhy;> ,NaR eide;J

Nghfhky; vd;d elf;fpwJ vd;W mwpahky; J}q;fpf; nfhz;L

,Ue;jhu; vd;W nrhy;yyhk;. mJ jpwe;jepiy glF. mjpNy

,NaR J}q;fpf;nfhz;bUe;jhu;. nkJthf me;j glF jz;zPupy;

mkpo;e;J nfhz;bUe;jJ. ,J Kf;fpakhf ,Ug;gjw;F fhuzk;

vd;dntd;why;> mq;Nf vd;d ele;Jnfhz;bUf;fpwJ vd;gij

mtu; mwpe;jpUe;jhu;. ,Ue;Jk; $l mtu; J}q;fpf;nfhz;bUe;jhu;.

mtUila rP\u;fs; kpfTk; gae;J fyq;fpg; Nghdhu;fs;.

mg;nghOJ rP\u;fs; mtuplj;jpy; te;J> “NghjfNu ehq;fs;

mope;J NghfpNwhNk ckf;F ftiy ,y;iyah?” vd;wdu;.

,ijNa NtW thu;j;ijapy; nrhy;Nthkhdhy;> “VjhtJ
nra;Aq;fs;>nra;Aq;fs;> jz;zPiu vLj;J ntspNa Cw;Wq;fs;!

JLg;G NghLq;fs;! vijahfpYk; nra;Aq;fs;! cq;fs; gq;fpw;F

vijAk; nra;ahky; ,Uf;fpwPu;fs;!” vd;W nrhd;dhu;fs;. mNef

rkaq;fspy ; kf ;fs; ,ijg; NghyNtjhd; Njtdplk ;

mZFfpd;wdu;. “Mz;ltNu> ePu; Vd; vijAk; nra;atpy;iy”
vd;W Nfl;fpd;wdu;. mtu; Vw;fdNt nra;J Kbj;jpUf;fpwhu;.

Njtd; ekf;F Njitahd midj;ijAk; fu;j;juhfpa ,NaR

fpwp];Jtpd; ghtepthuz gypapd; %yk; ekf;F toq;fptpl;lhu;.

mtu; jkJ thu;j;ijia cUthf;fp

ghlk; 12                   NjtDila thu;j;ijapd; KOik
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  ,e;j vy;yh tpijfisAk; nfhLj;jpUf;fpwhu;. me;j tpijfis

vLj;J ekJ ,Ujakhfpa epyj;jpy; tpijf;f Ntz;baJ

ek;Kila Ntiyahf ,Uf;fpwJ. NkYk; mjpdpd;W [Ptd;

cz;lhFk; tiu mij jpahdpf;f Ntz;baJ kpfTk;

mtrpakhFk;. Mdhy; rP\u;fSk; ,NaR fpwp];Jit

J}f;fj;jpypUe;J vOg;Gk;gb tpUk;gp> “ePu; vOe;J VjhfpYk;

nra;a khl;BNuh”  vd;whu;fs;. mtu; vOe;J fhw;iwAk;

fliyAk; mjl;bdhu;. mg;NghJ mikjy; cz;lhapw;W.  mtu;

jpUk;gp jd;Dila rP\u;fis ghu;j;J> Vd; ,g;gb gag;gl;Bu;fs;?

“Vd; cq;fSf;F tpRthrk; ,y;yhky; Nghapw;W” vd;whu;. mtu;

vOe;J> kd;dpj;Jf; nfhs;Sq;fs;>  VjhtJ nra;jpUf;f Ntz;Lk;

vd;W nrhy;ytpy;iy. mtu;fSf;F Ntj trdj;ij Nghjpg;gJk;

thf;Fj;jj;jq;fis nfhLg;gJk; kl;LNk mtUila gq;fhf

,Uf;fpwJ. me;j thu;j;ijia vLj;Jf;nfhz;L mij tpRthrpf;f

Ntz;baJ mtu;fSila gq;fhf ,Uf;fpwJ. ,NaR ,e;j

cyfj;jpw ;F te;jjpd; %ykhf Njtd; rfyj;ijAk;

nfhLj;jpUf;fpwhu;. cq;fs; tho;tpd; rfy gFjpfspYk; ePq;fs;

ntw;wpg ;ngWk;gbf;F midj;ijAk; tpijapd; tbthf

thu;j ;ijapy; nfhLj;J ,Uf;fpwhu ; .  ePq;fs; nra;a

Ntz;banjy;yhk; NjtDila  thu;j;ijahfpa tpijia vLj;J>

mij thrpg;gJ %ykhf cq;fs; ,Ujaj;jpy; tpijj;J> ed;wha;

jpahdpj;J> rpe;jpj;J> me;j tpijia cq;fSf;Fs;Ns

Ntu;nfhs;Sk;gbf;F mDkjpf;f Ntz;Lk;. ePq;fs; mg;gb nra;Ak;

NghJ> ePq;fs; vOe;J epd;W cq;fs; tho;f;ifapy; tuf;$ba

R+whtsp fhw;iw ghu;j;J> ,iuahNj mikjyhapU vd;W

nrhy;y KbAk;.

    ,NaR jq;fSf;F nfhLj;j mizj;J NghjidfisAk;

rP\u;fs; vLj;Jf;nfhz;L> “mf;fiuf;F NghNthk; thUq;fs;”
vd;W nrhy;yNtz;Lk; vd;gJjhd;> Njtd; ,e;j rP\u;fSf;F

je;j kpfrpwe;jJ vd ehd; ek;GfpNwd;.“,d;W ekf;F

fw;Wf;nfhLj;j vy;yhtw;wpd;gbAk; ,J (mf;fiuf;Fg; NghNthk;

thUq;fs;) xU thf;Fj;jj;j thu;j;ij”  vd;W mtu;fs; nrhy;yp
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,Uf;fyhk;. mjd;gb> “ru;tNyhfj;ijAk; rpU\;bj;jtu;> ehk;

ghjptiu nrd;W %o;fptpLNthk; vd;W nrhy;yhky; mf;fiwf;F

NghNthk; thUq;fs; vd;W nrhd;dhu;” vd;Wk; nrhy;ypapUf;fyhk;.
mtu;fs; thu;j;ijia vLj;J tpRthrj;NjhL fye;J> fhw;iwAk;

fliyAk ; mjl ;ba pUf ;fyhk ; .  mijj ;jhd ; ,NaR>

“mw;gtpRthrpfNs> Vd; re;Njfg;gl;Bu;fs;?” vd nrhd;dhu;.

cq;fSf;F xd;W njupAkh? ehk; NjtDila thu;j;ijia

tpRthrpj;J mjd;gb elf;f Ntz;Lk;.
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     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;
Nfs;tpfSld;; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld;; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld;; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld;; gad;gLk; trdq;fs;Nfs;tpfSld;; gad;gLk; trdq;fs;

1.kj;NjA 13:19I thrpf;fTk;. NjtDila thu;j;ijfis
cq;fs; ,Ujaq;fspy; tpijf;fhj gl;rj;jpy; mjw;F vd;d
NeupLk;?

kj;NjA 13:19-kj;NjA 13:19-kj;NjA 13:19-kj;NjA 13:19-kj;NjA 13:19- xUtd;> uh[;aj;jpd; trdj;ijf; Nfl;Lk;

czuhjpUf;Fk;NghJ> nghy;yhq;fd; te;J> mtd; ,Ujaj;jpy;
tpijf;fg;gl;lijg; gwpj;Jf;nfhs;Sfpwhd;@ mtNd topaUNf

tpijf;fg;gl;ltd;.

2.NahRth 1:8NahRth 1:8NahRth 1:8NahRth 1:8NahRth 1:8I thrpf;fTk;. ehk; vg;nghOnjy;yhk; NjtDila

thu;j;ijia jpahdpf;f Ntz;Lk;?

NahRth NahRth NahRth NahRth NahRth 1:8 1:8 1:8 1:8 1:8 ,e;j epahag;gpukhz G];jfk; cd; thiatpl;Lg;

gphpahjpUg;gjhf@ ,jpy; vOjpapUf;fpwitfspd;gbnay;yhk; eP
nra;af; ftdkhapUf;Fk;gb> ,uTk; gfY; mijj; jpahdpj;Jf;
nfhz ;bUg ; g hahf @ mg ;nghOJ e P  cd ; to pia
tha ;f ; fg ; gz ;Ztha ; >  mg ;nghOJ Gj ; j pkhdhAk ;

ele;Jnfhs;Stha;.

3. Nahthd; 6:63I thrpf;fTk;. ,e;j trdj;jpd;gb

fu;j;jUila  thu;j;ijahdJ ---------------------------------------------

Nahthd; 6:63 -Nahthd; 6:63 -Nahthd; 6:63 -Nahthd; 6:63 -Nahthd; 6:63 -MtpNa caph;g;gpf;fpwJ> khk;rkhdJ xd;Wf;Fk;

cjthJ@ ehd; cq;fSf;Fr; nrhy;Yfpw trdq;fs; MtpahAk;

[PtdhAk; ,Uf;fpwJ.

4. kj;NjA 4:4I thrpf;fTk;. kdpjd; mg;gj;jpdhy; khj;jpuk;

my;y --------------------------------------------------------------------------
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kj;NjA 4:4kj;NjA 4:4kj;NjA 4:4kj;NjA 4:4kj;NjA 4:4mth; gpujpAj;jukhf: kD\d; mg;gj;jpdhNy

khj;jpuky;y> NjtDila thapypUe;J Gwg;gLfpw xt;nthU

thh;j;ijapdhYk; gpiog;ghd; vd;W vOjpapUf;fpwNj vd;whh;.

5. vNgrpau; 6:17 thrpf;fTk;. NjtDila thu;j;ijahdJ ve;j

tpjkhd MAjkhf ,Uf;fpwJ?

vNgrpau; 6:17 - vNgrpau; 6:17 - vNgrpau; 6:17 - vNgrpau; 6:17 - vNgrpau; 6:17 - ,ul;rzpankd;Dk; jiyr;r PuhitAk;>

Njttrdkhfpa Mtpapd; gl;laj;ijAk; vLj;Jf;nfhs;Sq;fs;.

6. gl;lakhdJ mjd; vjpupfSf;F ghjpg;ig Vw;gLj;Jkh?

7. Nuhku; 8:6I thrpf ;fTk;. ek;Kila tho;f ;ifapy;

NjtDila thu;j;ijf;F rupahd ,lj;ijf; nfhLf;Fk; nghOJ

mJ ekf;F --------------------------------------------------------nfhLf;Fk;.

Nuhku; 8:6 Nuhku; 8:6 Nuhku; 8:6 Nuhku; 8:6 Nuhku; 8:6 - khk;rrpe;ij kuzk;: Mtpapd; rpe;ijNah [PtDk;

rkhjhdKkhk;.

8. 2nfhupe;jpau; 3:18I thrpf;fTk;. ehk; vjpy; ftdj;ij

itf;fpNwhNkh mg;gbNa MfpNwhk; ehk; vjd; Nky; ek;Kila

ftdj;ij itf;f Ntz;Lk;?

2nfhupe;jpau; 3:182nfhupe;jpau; 3:182nfhupe;jpau; 3:182nfhupe;jpau; 3:182nfhupe;jpau; 3:18 - ehnky;yhUk; jpwe;j Kfkha;f; fh;j;jUila

kfpikiaf; fz;zhbapNy fhz;fpwJNghyf; fz;L>

MtpahapUf;fpw fh;j;juhy; me;jr; rhayhfj;jhNd kfpikapd;Nky;

kfpikaile;J kW&gg;gLfpNwhk;.
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      gjpy; Mjhuq;fs;      gjpy; Mjhuq;fs;      gjpy; Mjhuq;fs;      gjpy; Mjhuq;fs;      gjpy; Mjhuq;fs;

1.kj;NjA 13: 19I thrpf;fTk;. NjtDila thu;j;ijfis cq;fs;

,Ujaq;fspy; tpijf;fhj gl;rjjpy; mjw;F vd;d NeupLk;?

rj;JUthdd; mitfis vLj;Jg; NghLthd;;. MfNt mJrj;JUthdd; mitfis vLj;Jg; NghLthd;;. MfNt mJrj;JUthdd; mitfis vLj;Jg; NghLthd;;. MfNt mJrj;JUthdd; mitfis vLj;Jg; NghLthd;;. MfNt mJrj;JUthdd; mitfis vLj;Jg; NghLthd;;. MfNt mJ

ekJ tho;tpy; gyd; ju ,ayhky;NghFk;.ekJ tho;tpy; gyd; ju ,ayhky;NghFk;.ekJ tho;tpy; gyd; ju ,ayhky;NghFk;.ekJ tho;tpy; gyd; ju ,ayhky;NghFk;.ekJ tho;tpy; gyd; ju ,ayhky;NghFk;.

2.NahRth 1:8NahRth 1:8NahRth 1:8NahRth 1:8NahRth 1:8I thrpf;fTk;. ehk; vg;nghOnjy;yhk; NjtDila

thu;j;ijia jpahdpf;f Ntz;Lk;?

,uTk; gfYk;,uTk; gfYk;,uTk; gfYk;,uTk; gfYk;,uTk; gfYk;

3. Nahthd; 6 63I thrpf ;fTk; . ,e;j trdj;jpd;gb

fu;j;jUila  thu;j;ijahdJ-------------------------------------------------

MtpahAk; [PtdhAk; ,Uf;fpwJ.MtpahAk; [PtdhAk; ,Uf;fpwJ.MtpahAk; [PtdhAk; ,Uf;fpwJ.MtpahAk; [PtdhAk; ,Uf;fpwJ.MtpahAk; [PtdhAk; ,Uf;fpwJ.

4. kj;NjA 4:4I thrpf;fTk;. kdpjd; mg;gj;jpdhy; khj;jpuk;
my;y --------------------------------------------------------------------------

NjtDila tha py pUe ;J Gwg ; gLk ;  xt ;nthUNjtDila tha py pUe ;J Gwg ; gLk ;  xt ;nthUNjtDila tha py pUe ;J Gwg ; gLk ;  xt ;nthUNjtDila tha py pUe ;J Gwg ; gLk ;  xt ;nthUNjtDila tha py pUe ;J Gwg ; gLk ;  xt ;nthU

thu;j;ijapdhYk; gpiog;ghd;.thu;j;ijapdhYk; gpiog;ghd;.thu;j;ijapdhYk; gpiog;ghd;.thu;j;ijapdhYk; gpiog;ghd;.thu;j;ijapdhYk; gpiog;ghd;.

5.vNgrpau; 6:17 thrpf;fTk;. NjtDila thu;j;ijahdJ ve;j

tpjkhd MAjkhf ,Uf;fpwJ?

gl;lak;.gl;lak;.gl;lak;.gl;lak;.gl;lak;.
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6. gl;lakhdJ mjd; vjpupfSf;F ghjpg;ig Vw;gLj;Jkh?

Mk;Mk;Mk;Mk;Mk;

7. Nuhku; 8:6I thrpf ;fTk;. ek;Kila tho;f ;ifapy;

NjtDila thu;j;ijf;F rupahd ,lj;ijf; nfhLf;Fk; nghOJ

mJ ekf;F --------------------------------------------------------nfhLf;Fk;.

[PtidAk; rkhjhdj;ijAk;[PtidAk; rkhjhdj;ijAk;[PtidAk; rkhjhdj;ijAk;[PtidAk; rkhjhdj;ijAk;[PtidAk; rkhjhdj;ijAk;

8. 2nfhupe;jpau; 3:18I thrpf;fTk;. ehk; vjpy; ftdj;ij

itf;fpNwhNkh mg;gbNa MfpNwhk; ehk; vjd; Nky; ek;Kila

ftdj;ij itf;f Ntz;Lk;

Njtd; NkYk; mtUila kfpikapd; NkYk;Njtd; NkYk; mtUila kfpikapd; NkYk;Njtd; NkYk; mtUila kfpikapd; NkYk;Njtd; NkYk; mtUila kfpikapd; NkYk;Njtd; NkYk; mtUila kfpikapd; NkYk;
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                 ghlk; 13

        Njtd; Fw;wkw;wtu;        Njtd; Fw;wkw;wtu;        Njtd; Fw;wkw;wtu;        Njtd; Fw;wkw;wtu;        Njtd; Fw;wkw;wtu;

              Mz;l;;;& Nthkf;

  ,d;iwa jpdk; Njtd; vd; tho;tpy; nra;j xU Kf;fpakhd

fhupaj;ij gfpu;e;J nfhs;s tpUk;GfpNwd;. jq;fs; tho;f;ifapy;

elf;fpd;w midj;JNk NjtdplkpUe;J cz;lhdJ vd;W kf;fs;

ek;Gfpd;wdu;> mtNu midj;ijAk; fl;Lg;gLj;Jfpwhu; vd;Wk;

ek;Gfpd;wdu;. mjw;F fhuzk; vd;dntd;why;> Njtd; ru;tj;Jf;Fk;

Nkyhdtuhf> ru;t ty;yik gilj;jtuhf tiuaWf;fg;gl;l

gbahy;> mtu;jhd; jq;fs; tho;tpy; elf;fpd;w ahitAk;

fl;Lg;gLj;jp tUfpwhu; vd;W mtu;fs; A+fpj;J nfhs;Sfpd;wdu;.

mt;tpRthrpfSk; $l mg;gb jhd; ek;Gfpd;wdu;. mNef

fpwp];jtu;fs; ,e;j cgNjrj;ij Cf;Ftpj;jjpdhy;> mJ

mtu;fSila tho;tpy; Mokhf NtUd;wptpl;lJ. Mdhy;

Ntjhfkk; ,jw;F vjpu;kiwahf Nghjpf;fpd;wJ vd;W ehd;

ek;GfpNwd;. Mifahy; ,e;j ghlj;ij ePq;fs; gbg;gJ kpfTk;

Kf;fpakhf ,Uf;fpwJ. ahf;NfhG 1:13-17y; “Nrhjpf;fg;gLfpw vtDk;>

ehd; Njtdhy; Nrhjpf;fg;gLfpNwd; vd;W  nrhy;yhjpUg;ghdhf@

Njtd; nghy;yhq;fpdhy; Nrhjpf;fg;gLfpwtuy;y> xUtidAk; mth;

Nrhjpf;fpwtUky;y. mtdtd; jd;jd; Ra ,r;irapdhNy

,Of;fg;gl;L> rpf;Fz;L> Nrhjpf;fg;gLfpwhd;. gpd;G ,r;irahdJ

fh;g;ge;jhpj;J> ghtj;ijg; gpwg;gpf;Fk;> ghtk; G+uzkhFk;NghJ>

kuzj;ijg; gpwg ;g pf ;Fk; .  vd; gph pakhd rNfhjuNu>

Nkhrk;NghfhjpUq;fs;. ed;ikahd ve;j <Tk; G+uzkhd ve;j

tuKk; guj;jpypUe;Jz;lhfp> Nrhjpfspd; gpjhtpdplj;jpypUe;J

,wq;fptUfpwJ@ mthplj;jpy; ahnjhU khWjYk; ahnjhU

Ntw;Wikapd; epoYkpy;iy” vd;W nrhy;YfpwJ.
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  ,e;j trdq;fs; NjtNd ed;ikahditfSf;F %yfhuzuhf

,Uf;fpwhu; vd;W kpfj; njspthf fhz;gpf;fpwJ. ,NaR Nahthd;

10:10 y; “jpUld; jpUlTk; nfhy;yTk; mopf;fTk; tUfpwhNdad;wp

Ntnwhd;Wf;Fk; tuhd; . ehNdh mitfSf;F [Ptd;

cz;lhapUf;fTk;> mJ ghpg+uzg;glTk; te;Njd;” vd;fpwhu;.  mJ

ey;yjhf ,Ue;jhy; NjtDilaJ. mJ jPikahdjhf ,Ue;jhy;

rhj;jhDilaJ. ,J kpfTk; vspikahd ,iwapay;. ,J kpfTk;

Fog;gj;jpw;F VJthf ,Ug;gjw;F fhuzk; vd;dntd;why;>

ahf;NfhG 4:7y; “Mifahy;> NjtDf;Ff; fPo;g;gbe;jpUq;fs;@

gprhRf;F vjph;j;J epy;Yq;fs;> mg;nghOJ mtd; cq;fistpl;L

Xbg;Nghthd;.”  vd;W nrhy;YfpwJ. ,e;j trdk;> ehk; NjtDf;F

fPo;gbe;J: mjhtJ mtUila MSiff;F xg;Gf;nfhLf;f

Ntz;Lk; vd;Wk;> gprhRf;F vjpu;j;J epw;fNtz;Lk; vd;Wk;

nrhy;YfpwJ. “vjpu;j;J” vd;W nrhy;yg;gl;l thu;j;ijapd; mu;j;jk;

vd;dntd;why;> cWjpahf vjpu;j;J epd;W NghuhL vd;gjhFk;.

   jq;fs; tho;f ;ifapy; elf;Fk; vy;yhk; Kw;wpYk;

Njtdplj;jpypUe;J tUfpwJ vd;W kf;fs; ek;Gfpd;w NghJ>

cjhuzkhf tpahjp> tpahghuj;jpy; Njhy;tp> Ntiy ,og;G>

Kul;lhl;lkhd  Foe;ijfs; my;yJ tpthfuj;J Nghd;w

,itfis mtu;fs; vjpu;j;Jepw;f Kbahj epiyf;F js;sp

nfhz;L NghfpwJ. #o;epiyfis cUthf;Fgtu; Njtd; vd;Wk;>

jq ;fis jz;bg ;gjw ;F me;j #o;e piyfis Njtd;

gad;gLj;Jfpwhu; my;yJ jq;fis khw;Wtjw;fhf mg;gb

nra;fpwhu; vd;Wk;> cz;ikahfNt mg;gb mtu;fs; ek;gpdhy;>

mitfis vjpu;j;jhy; NjtidNa vjpu;j;J rz;il NghLfpNwhk;

vd;W mu;j;jk;.  ahf;NfhG 4:7 y; rhj;jhDf;F vjpu;j;J epy;Yq;fs;.

mg;NghJ mtd; cq;fis tpl;L Xbg;Nghthd; vd;W

nrhy;yg;gl;Ls;sJ. ePq;fs; cq;fis NjtDf;F fPo;gLj;j



   Ntz;Lk;. rpy fhupaq;fs; NjtDilaitfshfTk;

rpyfhupaq;fs; rhj;jhDilaitfshf ,Uf;fpwJ vd;gij ,J

fhz;gpf;fpwJ. ,e;j gpugQ;rj;jpy; jPa  rf;jpfs; ,Uf;fpwJ.

cq;fs; tho;f;ifapy; rk;gtpf;Fk; midj;JNk Njtdplj;jpypUe;J

te;jitfs; my;y. ePq;fs; mij Gupe;Jf;nfhs;shtpl;lhy; ePq;fs;

gprhRf;F fPo;gbAk;gbahf MfptpLfpwJ. mjdhy; ePq;fs;

cz;ikapy; rhj;jhDf;F mjpfhukspj;J tpLfpwPu;fs;.

  Nuhku; Gj;jfj;jpypUe;J xU gFjpia fhz;gpf;f tpUk;GfpNwd;.

Vndd;why; mJ ngUk;ghYk; jtwhf gad;gLj;jg;gl;L tUfpd;wJ.

ehd; gy mlf;f Muhjidfspy; fye;J nfhz;bUf;fpNwd;.

mq;Nf gyUk; Njtidg; gw;wp mwpahjtu;fs; ,Ug;ghu;fs;.

jpUr;rigf;F Nghfhjtu;fs;> Ntj trdq;fis gw;wp vJTNk

njupahjtu;fs; ,Ug;ghu;fs;. Mdhy; ,e;j xU trdj;ij

mwpe;jpUg;ghu;fs;. mJ Nuhku; 8:28y;> “md;wpAk;> mtUila

jPh ;khdj;jpd;gb miof;fg;gl;lth;fsha;j; Njtdplj;jpy;

md;G$Ufpwth ;fSf;Fr ; rfyKk; ed;ikf;F VJthf

elf;fpwnjd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;” vd;fpwJ. cq;fsJ tho;tpy;

vd;d ele;jhYk; mij Njtd; jhd; nra;fpwhu; vd;Wk;> mij

VNjh xUtpjj;jpy; ed;ikf;F VJthf elj;Jfpwhu; vd;Wk; ,e;j

trdk; tpahf;fpahdk; nra;ag;gLfpwJ. xU rkak; thypgDk;

xU ngz;Zk; ,we;J NghapUf;f me;j mlf;f Muhjidf;F

NghapUe;Njd;. me;j ,uz;L NgUk; kJitAk; Nghijg;

nghUl;fisAk; fye;J Fbj;J tpl;L jq;fSiila fhiu

kpfTk; Ntfkhf Xl;b ,Uf;fpwhu;fs;.  jpbnud  xU ,lj;jpy;

mtu;fs; thfdk; fl;Lg;ghl;il ,oe;J njhiyNgrp fk;gj;jpy;
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Nkhjp ,we;J Nghdhu;fs;. gpurq;fpahu;> “rfyKk; ed;ikf;F

VJthf elf;fpwJ vd mwpe;jpUf;fpNwhk;” vd;W ,e;j trdj;ij

Nkw;Nfhs; fhl;b> ,ij nra;jjw;F NjtDf;F VNjh xU Nehf;fk;

,Ue;jpUf;f Ntz;Lk; vd nrhd;dhu;. me;j ,uz;L NgiuAk;

Njtd; nfhd;W Nghltpy;iy. mJ NghyNt rhj;jhd;jhd; nfhd;W

Nghl;Ltpl;lhd; vd;Wk; nrhy;yptpl KbahJ. ,J mtu;fSila

jtW. mtu;fs; ngw;Nwhu; kw;Wk; ngupatu;fs; fw;Wf; nfhLj;jpUe;j

tho;f;if juj;jpw;F vjpuhf nray;gLtjw;F me;j gps;isfis

mtd; J}z;btpl;lhd; vd;gjpy; re;Njfkpy;iy. MdhYk;

epr;rakhf mJ mtu;fsJ Nju;Tjhd;. mtu;fs; jhd; me;j

Nghijg; nghUl;fis gad;gLj;jpdhu;fs;;. mtu;fs; jhd; me;j

fk;gj;jpy; Nkhjpdhu;fs;. mJ ,aw;ifahf ele;j xd;W. Njtd;

mjw;F fhuzfu;j;jh my;y.

   “rfyKk; ed;ikf;F VJthf elf;fpwJ vd mwpe;jpUf;fpNwhk;”
vd;W nrhy;Yk;NghJ mjDila mu;j;jk; vd;d? Kjypy; ,e;j

trdk;> rfyKk; Njtdplj;jpypUe;J te;J> mJ ed;ikf;F VJthf

elf;fpwJ vd;W nrhy;fpwJ. ,jw;F xU jFjpiaAk; ,e;j

trdk ; itj ;j pUf ;f pwJ. mJ “Njtdplj ;j py ; md ;G

$Wfpwtu;fSf;F” vd;W nrhy;fpwJ> Njtid Nerpf;fhjtu;fSf;F

,e;j trdk; Ntiy nra;ahJ. ehk; nrhy;yp njspTgLj;j Ntz;ba

mtrpakpy;yhj mstpw;F ,e;j trdk; kpfj; njspthf ,Uf;fpwJ.

mg;gb ,Ue;Jk; NjtDf;Fk; mtUila newpKiwf;Fk; vjpuhf

Jd;khu;f;fkhf tho;e;j me;j ,sk; thypgu; Nghd;w kf;fSf;F

vt;thW ,e;j trdj;ij gad;gLj;Jfpwhu;fs; vd;gJ vdf;F

k pfTk ;  Mr ; r u pakhf ,Uf ;f p wJ . Njtd plj ; j py ;

md;G$Wfpwtu ;fSf;Fk ; > mtUila j Pu ;khdj ;j pd ;gb

miof;fg;gl;ltu;fSf;Fk;  kl;LNk ed;ikf;F VJthf elf;fpwJ

vd;W ,t;trdk; nrhy;fpwJ.
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1Nahthd; 3:8> “ghtk; nra;fpwtd; gprhrpdhy; cz;lhapUf;fpwhd;.

Vnddpy; gprhrhdtd; Mjp Kjy; ghtk; nra;fpwhd;  gprhrpDila

fpupiafis mopf;Fk;gb NjtDila Fkhud; ntspg;gl;lhu;”
vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ. rhj;jhdpd; nray;fis mopg;gjw;fhfNt

Njtd; jk;ik ntspg;gLj;jpdhu;. mJNt mtUila  Nehf;fk;.

mJ mtiu Nerpf;fpwtu;fSf;Fk; mtUila Nehf;fj;jpw;fhf

miof;fg;gl;ltu;fSf;Fk; kl;LNk rfyKk; ed;ikf;F VJthf

elf ;Fk ; . mjhtJ mtUila miog ;g pd ;gbahfNt

elg;gtu;fSf;F> rhj;jhid vjpu;j;J epw;fpwtu;fSf;F> NkYk;

mtDila nray;fis mopf;Fk;gb nray;gLgtu;fSf;F rfyKk;

ed;ikf;F VJthf elf;fpwJ. gprhRf;F vjpu;j;J NjtDf;fhf

tho;gtu;fs; kl;LNk> gprhR jq;fs; tho;f;ifapy; vij nra;jhYk;

Njtd; mij khw;wp ed;ikf;F VJthf cgNahfg;gLj;Jthu;

vd nrhy;y ,aYk;.

      ek; tho;f;ifapy; elf;Fk; vy;yhtw;iwAk; Njtd;

fl;Lg;gLj;jtpy;iy vd;gij ehk; gFj;jwpa Jtq;f Ntz;Lk;.

vjpup xUtd; ,Uf;fpwhd;. mtd; nfhy;yTk;> jpUlTk;> mopf;fTk;

tUfpwhd;. Mdhy; ,NaRNth ekf;F [Ptid jUk;gbahf te;jhu;.

ehk; [Ptid njupe;Jnfhz;L> ek;Kila tho;tpy; elf;Fk;

midj;J fhupaq;fSf;Fk; Njtd; Fw;wthsp my;y vd;gij

ehk; kdjhu mq;fPfupf;f Ntz;Lk;> xU  Ntis  jhk; nra;j

fhupaq;fSf;F Fw;wk; Rkj;jg;gl;l kdpjdhf Njtd; te;jpUe;jhy;>

mjhtJ mtu; kdpjdhf Gw;W Neha;> cly; Cdq;fs;> kdmOj;j

Nrhu;Tfs;> tUj;jk;> Jauk; Mfpatw;iw kf;fs; kPJ nfhz;L

te;jpUe;jhy; ,t;Tyfpy; cs;s ve;j murhq;fKk; mtiu ifJ

nra;ahky;> rpiwapy; milf;fhky; my;yJ mtuJ nraiy

jLj;J epWj;j Kaw;rpf;fhky; ,Ue;jpUf;fhJ vd ehd; cWjpahf

nrhy;y KbAk;. mg;gbapUe;Jk; ekJ tho;f;ifapy; re;jpj;j

ve;j kdpjidf; fhl;bYk; fw;gid nra;a ,ayhj mstpw;F
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kpfTk; ,uf;fKs;s Njtd;> [dq;fis mbf;Fk;gbahfTk;>

,g;gbg;gl;l fhupaq;fis nra;Ak;gbahfTk; Rw;wpj;jpupfpwhu; vd

ehk; epidf;fpNwhk;. rpy fhupaq;fs; gprhrpd; jhf;Fjy;fspdhy;

elf;fpwJ. elf;Fk; vy;yh NguopTfSk; Njtd; epakpj;jjy;y.

fhg;gPL fofq;fs; jq;fSila ghyprpfspy;> “epyeLf;fk;  kw;Wk;
nfhs;is Neha;fis> Njtdpd; nray;” vd vOJfpwhu;fs;.

mg;gb my;y. Njtd; ,e;j vy;yh fhupaq;fSf;Fk; %yfhuzu;

my;y.
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     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;     rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;

  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;

1.ahf;NfhG 1: 1-3 thrpf;fTk;. Njtd; nghy;yhq;fpdhy;  kdpju;fis

Nrhjpf;fpwhuh?

ahf;NfhG1:1-3ahf;NfhG1:1-3ahf;NfhG1:1-3ahf;NfhG1:1-3ahf;NfhG1:1-3Nrhjpf;fg;gLfpw vtDk;> ehd; Njtdhy;

Nrhjpf;fg;gLfpNwd; vd;W nrhy;yhjpUg;ghdhf@ Njtd;
nghy;yhq;fpdhy; Nrhjpf;fg;gLfpwtuy;y> xUtidAk; mth;
Nrhjpf;fpwtUky;y.

2.ahf;NfhG 1:17 ey;y <Tfs; vq;fpUe;J tUfpwJ?

ahf;NfhG 1:17ahf;NfhG 1:17ahf;NfhG 1:17ahf;NfhG 1:17ahf;NfhG 1:17 ed;ikahd ve;j <Tk; G+uzkhd ve;j

tuKk; guj;jpypUe;Jz;lhfp> Nrhjpfspd; gpjhtpdplj;jpypUe;J
,wq;fptUfpwJ@ mthplj;jpy; ahnjhU khWjYk; ahnjhU

Ntw;Wikapd; epoYkpy;iy.

3.Nahthd; 10:10 thrpf;fTk;. jpUld; vd;gJ ahu;?

Nahthd; 10:10-Nahthd; 10:10-Nahthd; 10:10-Nahthd; 10:10-Nahthd; 10:10- jpUld; jpUlTk; nfhy;yTk; mopf;fTk;

tUfpwhNdad;wp Ntnwhd;Wf;Fk; tuhd;. ehNdh mitfSf;F

[Ptd; cz;lhapUf;fTk;> mJ ghpg+uzg;glTk; te;Njd;.

4.Nahthd; 10:10I thrpf;fTk;. mtDila Nehf;fk; vd;d?

5.Nahthd; 10:10I thrpf;fTk;. ,NaR vjw;fhf te;jhu;?;
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6.ahf ;NfhG 4 :7I thr pf ;fTk ; .NjtDf;F cq;fis

fPo;gLj;JtjhYk; gprhRf;F vjpu;j;J epw;gjhYk; vd;d elf;Fk;?

ahf;NfhG 4:7 -ahf;NfhG 4:7 -ahf;NfhG 4:7 -ahf;NfhG 4:7 -ahf;NfhG 4:7 - Mifahy;> NjtDf;Ff; fPo;g;gbe;jpUq;fs;@

gprhRf;F vjph;j;J epy;Yq;fs;> mg;nghOJ mtd; cq;fistpl;L
Xbg;Nghthd;.

7.Nuhku; 8:28I thrpf;fTk;. rfy fhupaq;fSk; NjtdplkpUe;J

tUfpd;wJ vd;W nrhy;Yfpd;wjh?

Nu hku ; 8 : 2 8  Nu hku ; 8 : 2 8  Nu hku ; 8 : 2 8  Nu hku ; 8 : 2 8  Nu hku ; 8 : 2 8  md ;w pAk ;  mtUila j P h ; k hdj ;j pd ; gb

miof;fg;gl;lth;fsha;j;Njtdplj;jpy; md;G$Ufpwth;fSf;Fr;
rfyKk; ed;ikf;F VJthf elf;fpwnjd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;.

8.mg;Ngh];jyu; 10:38I  thrpf;fTk;. tpahjpfs; NjtdplkpUe;J

tUfpd;wjh?

mg ;Ngh];jyu ; 10 :38 -mg ;Ngh];jyu ; 10 :38 -mg ;Ngh];jyu ; 10 :38 -mg ;Ngh];jyu ; 10 :38 -mg ;Ngh];jyu ; 10 :38 -erNuadhfpa ,NaRitj ; Njtd;

ghpRj;jMtpapdhYk; ty;yikapdhYk; mgpN\fk;gz;zpdhh;@
Njtd ;  mtUlNd$l ,Ue ;jgba pdhNy mth ;
ed;iknra;fpwtuhAk; gprhrpd; ty;yikapy; mfg;gl;l ahtiuAk;
Fzkhf;FfpwtuhAk; Rw;wpj;jphpe;jhh;.

9. 1Nahthd; 3:8 thrpf;fTk;. NjtFkhud; ntspg;gl;ljd; Nehf;fk;

vd;d?

1Nahthd; 3:8 - 1Nahthd; 3:8 - 1Nahthd; 3:8 - 1Nahthd; 3:8 - 1Nahthd; 3:8 - ghtQ;nra;fpwtd; gprhrpdhYz;lhapUf;fpwhd;@

Vnddpy; gprhrhdtd; MjpKjy; ghtQ;nra;fpwhd;@ gprhrpDila

fphpiafis mopf;Fk;gbf;Nf NjtDila Fkhud; ntspg;gl;lhh;.
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         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;

1.ahf;NfhG 1: 1-3 thrpf;fTk;. Njtd; nghy;yhq;fpdhy;

kdpju;fis  Nrhjpf;fpwhuh?

,y;iy.,y;iy.,y;iy.,y;iy.,y;iy.

2.ahf;NfhG 1:17 ey;y <Tfs; vq;fpUe;J tUfpwJ ?

N[hjpfspd; gpjhtpdplj;jpypUe;J.N[hjpfspd; gpjhtpdplj;jpypUe;J.N[hjpfspd; gpjhtpdplj;jpypUe;J.N[hjpfspd; gpjhtpdplj;jpypUe;J.N[hjpfspd; gpjhtpdplj;jpypUe;J.

3.Nahthd; 10:10 thrpf;fTk;. jpUld; vdgJ ahu;?

g prhR.g prhR.g prhR.g prhR.g prhR.

4.Nahthd; 10:10 thrpf;fTk;. mtDila Nehf;fk; vd;d?

jpUlTk; nfhy;yTk; mof;fTk;.jpUlTk; nfhy;yTk; mof;fTk;.jpUlTk; nfhy;yTk; mof;fTk;.jpUlTk; nfhy;yTk; mof;fTk;.jpUlTk; nfhy;yTk; mof;fTk;.

5. Nahthd; 10:10 thrpf;fTk;. ,NaR vjw;fhf te;jhu;?;

gupG+uz tho;T nfhLf;f te;jhu;.gupG+uz tho;T nfhLf;f te;jhu;.gupG+uz tho;T nfhLf;f te;jhu;.gupG+uz tho;T nfhLf;f te;jhu;.gupG+uz tho;T nfhLf;f te;jhu;.

6.ahf;NfhG 4:7 thrpf;fTk;. NjtDf;F cq;fis fPo;gLj;JtjhYk;>

gprhRf;F vjpu;j;J epw;gjhYk; vd;d elf;Fk;?

mtd; vd;id tpl;L Xbg; Nghthd;.mtd; vd;id tpl;L Xbg; Nghthd;.mtd; vd;id tpl;L Xbg; Nghthd;.mtd; vd;id tpl;L Xbg; Nghthd;.mtd; vd;id tpl;L Xbg; Nghthd;.

7.Nuhku; 8:28 thrpf;fTk;. rfy fhupaq;fSk; NjtdplkpUe;J

tUfpd;wJ vd;W nrhy;Yfpd;wjh?

,y;iy.,y;iy.,y;iy.,y;iy.,y;iy.
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8.mg;Ngh];jyu; 10:38I thrpf;fTk;. tpahjpfs;   NjtdplkpUe;J

tUfpd;wjh?

,y;iy.,y;iy.,y;iy.,y;iy.,y;iy.

9.1Nahthd; 3:8 thrpf;fTk;. NjtFkhud; ntspg;gl;ljd; Nehf;fk;

vd;d?

rhj;jhDila fpupiafis mopf;Fk;gb ntspg;gl;lhu;.rhj;jhDila fpupiafis mopf;Fk;gb ntspg;gl;lhu;.rhj;jhDila fpupiafis mopf;Fk;gb ntspg;gl;lhu;.rhj;jhDila fpupiafis mopf;Fk;gb ntspg;gl;lhu;.rhj;jhDila fpupiafis mopf;Fk;gb ntspg;gl;lhu;.
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                lhd; f;Nuh

khw;F 16:15-16I khngUk; fl;lis vd;W miof;fg;gLfpwJ.

,NaR jk;Kila rP\u;fsplk;> “ePq;fs; cyfnkq;Fk;Ngha;> ru;t

rpU\;bf;Fk; RtpNr\j;ijg; gpurq;fpAq;fs;. tpRthrKs;stdhfp

Qhd];ehdk; ngw;wtd; ,ul;rpf;fg;gLthd;;;: tpRthrpahjtNdh

Mf;fpidf;Fs;shfj; jPu;f;fg;gLthd;.” vd;W $wpdhu;. mg;Ngh];jyu;

8tJ mjpfhuk;>  5 kw;Wk; 12tJ trdj;jpy; ,e;j fl;lis

gpypg ;Gtpd ; g purq ;fj ;j pd ;%yk; rkhu pahtpy ; > vt;thW

epiwNtw;wg;gl;lJ vd;W ghu;f;fyhk;. “mg;nghOJ gpypg;ngd;gtd;

rkhhpahtpYs;s xU gl;lzj;jpw;Fg;Ngha;> mq;Fs;sth;fSf;Ff;

fpwp];Jitf; Fwpj;Jg; gpurq;fpj;jhd;....NjtDila uh[;aj;Jf;Fk;

,NaR fpwp];JtpDila ehkj;Jf;Fk; Vw;witfisf;Fwpj;J>

gpypg;G gpurq;fpj;jij mth;fs; tpRthrpj;jNghJ> GU\Uk;

];jphPfSk; Qhd];ehdk; ngw;whh;fs;”.

 Nfs;tp vd;dntdpy;> khw;F 16:15-16d;gb rkhupahtpy; cs;s

kf;fs; fpwp];jtu;fshf Mfptpl;lhu;fsh?  Mk; mtu;fs;

Mfptpl;lhu;fs;. gpypg;G rkhupah gl;lzj;jpw;F Ngha; ,NaR

fpwp];Jitg; gpurq;fpj;jhu;. mtu;fs; ,NaRit tpRthrpj;jjhy;

mq;fpUe;j Mz;fSk; ngz;fSk; Qhd];ehdk; ngw;whu;fs;.

khngUk; fl;lisapd;gb ,e;j [dq;fs; ,ul;rpf;fg;gl;lhu;fs;

vd ehk; $wKbAk;. Mdhy; mtu;fs; gupRj;j Mtpapdhy;

Qhd];ehdk; ngw;Wf;nfhz;lhu;fsh?

   Ntjhfkk; Nahthd; jz;zPupdhy;  Qhd];ehdk; nfhLj;jij

gw;wp nrhy;fpwJ. Mdhy; ,NaRfpwp];J kl;Lk;jhd; gupRj;j

Mtpapdhy; Qhd];ehdk; nfhLf;fKbAk;. Ntjtrdj;jpd;gb

[dq;fs; tpRthrpj;J ,ul;rpf;fg;gl;l gpd;G jz;zPu; Qhd];ehdk;



ngw ;Wf ;nfhz;lhu ;fs ; .  Mdhy; mtu ;fNsh gu pRj ;j

Mtpapdhy;cz;lhFk; Qhd];ehdk; ngwtpy;iy. mg;Ngh];jyu;

8: 14-17y;> “rkhupau; Njt trdj;ij Vw;Wf;nfhz;lij

vUrNykpYs;s mg;Ngh];jyu;fs; Nfs;tpg;gl;L NgJUitAk;

NahtidAk; mtu;fsplj;jpy; mDg;gpdhu;fs;. ,tu;fs; te;jnghOJ

mtu;fspy;; xUtDk; gupRj;j Mtpiag; ngwhky; fu;j;juhfpa

,NaRtpd; ehkj;jpdhNy Qhd];ehdj;ij khj;jpuk; ngw;W

,Ue;jtu;fshf fz;L mtu;fs; gupRj;j Mtpia ngw;Wf;nfhs;Sk;

gb mtu;fSf;fhf n[gk;gz;zp mtu;fs; Nky; iffis

itj;jhu;fs;. mg;nghOJ mtu;fs; gupRj;j Mtpiag; ngw;whu;fs;”
vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ.

  Ntj trdj;jpy; nrhy;yg;gl;bUf;fpwgb xUtd; tpRthrpj;J>

Qhd];ehdk; ngw;wjhy; my;yJ ,ul;rpf;fg;gl;ljhy; kl;Lk;

mtu;fs; gupRj;j Mtpapdhy; Qhd];ehdk; ngw;Wf;nfhz;lhu;fs;

vd;W mu;j;jky;y. gupRj;j Mtpahdtu; mtu;fSila

tho;iff;Fs; te;jhu;. Nahthd; 20:22y; gupRj;j Mtpahdtu;

rP\u;fis GJg;gpj;jhu; vd;gij ehk; fhz;fpNwhk;. Mdhy;

nge;jNfh];Nj ehspy;jhd; mtu;fs; gupRj;j Mtpapdhy;

Qhd];ehdk; ngw;whu;fs; kw;Wk; Njtdhy; ngydile;jhu;fs;.

jdpg ;ggl ;l egu ; ,ul ;r pg ;g pd ;NghJ gupRj ;jMtpapdhy;

capu;gpf;fg;gLtjw;Fk;> gupRj;jMtpapdhy; Qhd];ehdk;

miltjw;Fk; tpj;jpahrk; cz;L. gupRj;jMtpahdtUf;Fs;

KOFjy; vd xd;W cz;L. mJ jdpg;gl;l egu; kPJ tUk;NghJ

mtu;fis ngyg;gLj;jpdJ. xUtu; ,ul;rpf;fg;gl;lhu; vd;gjpdhy;

kl;Lk; gupRj;j Mtpapdhy; Qhd];ehdk; ngw;whu;fs; vd

mu;j;jkhfptplhJ.

   mg;Ngh];jyu; 19:1>2y; “mg;nghy;Nyh vd;gtd; nfhhpe;J

gl;lzj;jpNy ,Uf;ifapy;> gTy; Nklhd  Njrq;fs; topaha;g;

Ngha;> vNgRTf;F te;jhd;@ mq;Nf rpy rP\iuf; fz;L:(2)ePq;fs;

tpRthrpfshdNghJ> ghpRj;jMtpiag; ngw;wPh;fsh vd;W

Nfl;lhd;.mjw;F mth;fs;: ghpRj;jMtp cz;nld;gij ehq;fs;
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Nfs;tpg;glNt ,y;iy vd;whh;fs;”  vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ.
“ePq;fs; tpRthrpfshd NghJ gupRj;j Mtpia ngw;wtu;fsh?”vd;W
gTy; Nfl;lhd;. mjw;F mtu;fs;> “gupRj;j Mtpia gw;wp vijAk;

mwpNahk;” vd;whu;fs;. mjw;F gTy;> “ePq;fs; tpRthrpfshd
NghJ gupRj;j Mtpapdhy; Qhd];ehdk; ngwhtpl;lhy; NtW

vjdhy; Qhd];ehdk; gz;zg;gl;Bu;fs”; vd;whd;. mjw;F mtu;fs;>

“ehq;fs; Nahthd; nfhLj;j Qhd];ehdk; ngw;Nwhk;”  vd;whu;fs;.
gTy; epr;rakhf  mtu;fSf;F ,NaRitNa fpwp];J vd;W

tpsf;fp nrhy;yp ,Ug;ghd; vd;W ek;GfpNwd;. mjd; gpd;Gjhd;

,e;j tpRthrpfs; jz;zPu; Qhd];ehdj;jpd; %ykhf ,NaRNthL

milahsg;gLj;jpf;nfhz;lhu;fs; vd ehd; ek;GfpNwd;. 6 kw;Wk;

7 trdq;fspy;> “my;yhkYk; gTy; mth;fs;Nky; iffis

itj;jNghJ> ghpRj;jMtp mth;fs;Nky; te;jhh;@ mg;nghOJ

mth;fs; me;epaghi\fisg; Ngrpj; jPh;f;jhprdQ; nrhd;dhh;fs;.

( 7 )me ;j kD\nuy ;yhUk ; Vwf ;Fiwag ; gd ;d puz ;L

NguhapUe;jhu;fs;”> vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ.

  ,tu;fs; midtUk; tutpUe;j Nkrpahit tpRthrpj;j rP\u;fs;

jhd; vd;whYk; gupRj;j Mtpahdtuhy; Qhd];ehdk; ngwtpy;iy.

xU kdpjd; kWgb gpwe;J jz;zPupy; Qhd];ehdk; ngw;W ,Ue;Jk;

gupRj;j Mtpapd; Qhd];ehdk; ngwhky; ,Uf;ff;$Lk;. gupRj;j

Mtpf;Fs; Qhd];ehdk; ngWtJ> ,ul;rpg;gpd; khw;wj;jpypUe;J>

xU jdpj;j kw;Wk; jdpj;Jtkhd mDgtkhFk;.

  ehd; xU kdpjDf;F jz;zPuhy; Qhd];ehdk; nfhLf;f

Kbe;jhYk;> mtu;fSf;F gupRj;j Mtpapdhy; Qhd];ehdk;

nfhLf;f vd;dhy; KbahJ. ,NaR kl;LNk mij nra;a KbAk;.

mtuplj;jpy; gupRj;j Mtpapd; Qhd];ehdj;jpw;fhf xU NghJk;

Ntz;Ljy; nra;ahj ePq;fs; ,g;NghJ Ntz;Ljy; Vd;

nra;af;$lhJ? Y}f;fh 11:13y;> “nghy;yhjtu;fshfpa ePq;fs;
cq ;fs ;  g ps ;isfSf ;F ey ;y <Tfis nfhLf ;f

mwpe;jpUf;Fk;nghOJ guk gpjhtdtu; jk;kplj;jpy; Ntz;bf;

nfhs;gtu;fSf;F gupRj;j Mtpiaf; nfhLg;gJ mjpf epr;rak;
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my;yth vd;whu;fs;” vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ. ePq;fs; Vd;

,d;iwf;F mtuplk; Nfl;;ff;$lhJ!
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      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;

  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;

1.khw;F 16:16> mg;Ngh];jyu; 8:5>8:12 trdq;fis thrpf;fTk;.

mg;Ngh];jyu; 8:12y;Fwpg;gpl;Ls;s kf;fs; fpwp];jtu;fshdtu;fsh?

khw;F 16:16-khw;F 16:16-khw;F 16:16-khw;F 16:16-khw;F 16:16-tpRthrKs;stdhfp Qhd];ehdk; ngw;wtd;

,ul;rpf;fg;gLthd;@ tpRthrpahjtNdh Mf;fpidf;Fs;shfj;

jPh;f;fg;gLthd;.

mg;Ngh];jyu; 8:5mg;Ngh];jyu; 8:5mg;Ngh];jyu; 8:5mg;Ngh];jyu; 8:5mg;Ngh];jyu; 8:5-mg;nghOJ gpypg;ngd;gtd; rkhhpahtpYs;s

xU gl;lzj;jpw;Fg;Ngha;> mq;Fs;sth;fSf;Ff; fpwp];Jitf;

Fwpj;Jg; gpurq;fpj;jhd;.

m g ; N g h ] ; j y u ; 8 : 1 2 -m g ; N g h ] ; j y u ; 8 : 1 2 -m g ; N g h ] ; j y u ; 8 : 1 2 -m g ; N g h ] ; j y u ; 8 : 1 2 -m g ; N g h ] ; j y u ; 8 : 1 2 - N j tDi l a u h [ ; a j ; J f ; F k ;

,NaRfpwp];JtpDila ehkj;Jf;Fk; Vw;witfisf;Fwpj;J> gpypg;G

gpurq;fpj;jij mth;fs; tpRthrpj;jNghJ> GU\Uk; ];jphPfSk;

Qhd];ehdk; ngw;whh;fs;.

2. mg;Ngh];jyu; 8:14-16I thrpf;fTk;. ,e;j kf;fs; Qhd];ehdk;

ngw;wNghJ gupRj;j MtpiaAk; ngw;Wf; nfhz;lhu;fsh?

mg;Ngh];jyu;8:14-16  mg;Ngh];jyu;8:14-16  mg;Ngh];jyu;8:14-16  mg;Ngh];jyu;8:14-16  mg;Ngh];jyu;8:14-16  rkhhpah; Njttrdj;ij Vw;Wf;nfhz;lij

vUrNykpYs;s mg;Ngh];jyh;fs; Nfs;tpg;gl;L> NgJUitAk;

NahthidAk; mth;fsplj;jpw;F mDg;gpdhh;fs;.(15) ,th;fs;

te;jnghOJ mth;fspy; xUtDk; ghpRj;jMtpiag; ngwhky;

fh;j;juhfpa ,NaRtpd; ehkj;jpdhNy Qhd];ehdj;ijkhj;jpuk;

ngw;wpUe;jth;fshff; fz;L> (16) mth;fs; ghpRj;jMtpiag;

ngw;Wf;nfhs;Sk;gb mth;fSf;fhf n[gk;gz;zp>
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3.mg;Ngh];jyu; 19:1-5.I thrpf;fTk;. ,e;j kf;fs; tpRthrpfsh?

mg ;Ngh];jyu ; 19:1 -5 mg ;Ngh];jyu ; 19:1 -5 mg ;Ngh];jyu ; 19:1 -5 mg ;Ngh];jyu ; 19:1 -5 mg ;Ngh];jyu ; 19:1 -5 mg;nghy;Nyh vd;gtd; nfhhpe ;J

gl;lzj;jpNy ,Uf;ifapy;> gTy;Nklhd  Njrq;fs; topaha;g;

Ngha;> vNgRTf;F te;jhd;@ mq;Nf rpy rP\iuf; fz;L:(2) ePq;fs;

tpRthrpfshdNghJ> ghpRj;jMtpiag; ngw;wPh;fsh vd;W Nfl;lhd;.

mjw;F mth;fs;: ghpRj;jMtp cz;nld;gij ehq;fs;

Nfs;tpg;glNt ,y;iy vd;whh;fs;.(3) mg;nghOJ mtd;:

mg;gbahdhy; ePq;fs; ve;j Qhd];ehdk; ngw;wPh;fs; vd;whd;.

mjw;F mth;fs;: Nahthd; nfhLj;j Qhd];ehdk; ngw;Nwhk;

vd;whh;fs;.(4) mg;nghOJ gTy;: Nahthd; jdf;Fg;gpd;

tUfpwtuhfpa fpwp];J ,NaRtpy; tpRthrpfshapUf;fNtz;Lk;

vd;W [dq;fSf;Fr; nrhy;yp> kde;jpUk;GjYf;F Vw;w

Qhd];ehdj;ijf; nfhLj;jhNd vd;whd;.(5) mijf; Nfl;lNghJ

mth;fs; fh;j;juhfpa ,NaRtpd; ehkj;jpdhNy Qhd];ehdk;

ngw;whh;fs;.

4.mg;Ngh];jyu; 19:6-7.I thrpf;fTk;. mtu;fs; gupRj;j Mtpapd;

Qhd];ehdk; ngw;Wf; nfhz;ltu;fsh?

 mg;Ngh];jyu; 19: 6-7 my;yhkYk; gTy; mth;fs;Nky; iffis

itj;jNghJ> ghpRj;jMtp mth;fs;Nky; te;jhh;@ mg;nghOJ

mth ;fs ;  me ; e paghi\fisg ;  Ngr pj ; j P h ; fjh p rdQ ;

nrhd;dhh ;fs ; . (7)me ;j kD\nuy;yhUk; Vwf ;Fiwag ;

gd;dpuz;LNguhapUe;jhh;fs;.

5.Y}f;fh 11:13.I thrpf;fTk;. ,e;j Ntjg;gFjp gupRj;j Mtpiag;

ngw;Wf;nfhs;s vd;d nra;a Ntz;Lk; vd;fpwJ?

Y}f;fh 11:13Y}f;fh 11:13Y}f;fh 11:13Y}f;fh 11:13Y}f;fh 11:13 mtNdh jd; tPl;bNy xU NjtJ}jd; epw;fpwijf;

fz;ljhfTk;> Nahg;gh gl;lzj;jpypUf;fpw NgJU vd;W

kWNgh ;nfhz;l r PNkhid miof;Fk;gbf ;F kD\iu

mt;tplj;jpw;F mDg;G@

       136

ghlk; 14               Mtpapdhy; epiwe;j tho;tpd; ty;yik



   6. 1nfhupe;jpau; 14:2. xUth; me;epa ghi\ NgRk;NghJ mtu;fs;

vd;d nra;fpwhu;fs;?

  1 1 1 1 1nfhupe;jpau; 14:2 nfhupe;jpau; 14:2 nfhupe;jpau; 14:2 nfhupe;jpau; 14:2 nfhupe;jpau; 14:2 Vnddpy;> me;epaghi\apy; NgRfpwtd;>

MtpapdhNy ,ufrpaq;fisg; NgrpdhYk;> mtd; NgRfpwij

xUtDk; mwpahjpUf;fpwgbapdhNy> mtd; kD\hplj;jpy;

Ngrhky;> Njtdplj;jpy; NgRfpwhd;.

   7. 1nfhupe;jpau; 14 : 14I thrpf;fTk;. xUtd; me;epa ghi\apy;

NgRk; NghJ vd;d elf;fpwJ?

    1nfhupe;jpau; 14 : 14  1nfhupe;jpau; 14 : 14  1nfhupe;jpau; 14 : 14  1nfhupe;jpau; 14 : 14  1nfhupe;jpau; 14 : 14 me;epaghi\apy; NgRfpwtd; jdf;Nf

gf;jptpUj;jp cz;lhfg; NgRfpwhd;@ jPh;f;fjhprdQ;nrhy;YfpwtNdh

rigf;Fg; gf;jptpUj;jp cz;lhfg; NgRfpwhd;.

  8. 1nfhupe;jpau; 14:16 -17 thrpf;fTk;. xUtd; me;epa ghi\apy;

NgRk; NghJ vd;d elf;fpwJ?

  1nfhupe;jpau;14:16-17  1nfhupe;jpau;14:16-17  1nfhupe;jpau;14:16-17  1nfhupe;jpau;14:16-17  1nfhupe;jpau;14:16-17 ,y;yhtpl;lhy;> eP MtpNahL ];Njhj;jpuk;

gz;Zk;NghJ> fy;yhjtd; cd; ];Njhj;jpuj;jpw;F Mnkd; vd;W

vg;gbr; nrhy;Ythd;? eP NgRfpwJ ,d;dnjd;W mtd; mwpahNd.17.

eP ed;wha; ];Njhj;jpuk;gz;Zfpwha;> MfpYk; kw;wtd;

gf;jptpUj;jpailakhl;lhNd.

  9.mg;Ngh];jyu; 2:4 thrpf;fTk;. xUtu; me;epa ghi\apy; NgRk;

NghJ gupRj;j Mtp NgRfpd;whuh? my;yJ jdpg;gl;l kdpjd;

NgRfpd;whdh?

  mg;Ngh];jyu; 2:4-  mg;Ngh];jyu; 2:4-  mg;Ngh];jyu; 2:4-  mg;Ngh];jyu; 2:4-  mg;Ngh];jyu; 2:4-  mth;fnsy;yhUk; ghpRj;jMtpapdhNy

epug;gg;gl;L> Mtpahdth; jq;fSf;Fj; je;jUspd tuj;jpd;gbNa

ntt;NtW ghi\fspNy Ngrj;njhlq;fpdhh;fs;.
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10. mg;Ngh];jyu; 2:4. xUtUf;F ahu; me;j cr;rupg;Gfis

nfhLf;fpwhu;?
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          gjpy; Mjhuq;fs;          gjpy; Mjhuq;fs;          gjpy; Mjhuq;fs;          gjpy; Mjhuq;fs;          gjpy; Mjhuq;fs;

1.khw;F 16:16 mg;Ngh];jyu; 8:5>8:12 trdq;fis thrpf;fTk;.

mg;Ngh];jyu; 8:12y; Fwpg;gpl;Ls;s kf;fs; fpwp];jtu;fshdtu;fsh?

Mk;Mk;Mk;Mk;Mk;

2.2.2.2.2.mg;Ngh];jyu; 8 :14>16 thrpf;fTk; ,e;j kf;fs; Qhd];ehdk;

ngw;wNghJ gupRj;j MtpiaAk; ngw;Wf; nfhz;lhu;fsh?

,y;iy,y;iy,y;iy,y;iy,y;iy

3.mg;Ngh];jyu; 19:1-5I thrpf;fTk;. ,e;j kf;fs; tpRthrpfsh?

Mk;Mk;Mk;Mk;Mk;

4.mg;Ngh];jyu; 19 6-7I thrpf;fTk;. mtu;fs; gupRj;j Mtpapd;

Qhd];ehdk; ngw;Wf; nfhz;ltu;fsh?

,y;iy,y;iy,y;iy,y;iy,y;iy

5.Y}f;fh 11:13I thrpf;fTk;. ,e;j Ntjg;gFjp gupRj;j Mtpiag;

ngw;Wf;nfhs;s vd;d nra;a Ntz;Lk; vd;fpwJ?

Nfl;f Ntz;Lk;.Nfl;f Ntz;Lk;.Nfl;f Ntz;Lk;.Nfl;f Ntz;Lk;.Nfl;f Ntz;Lk;.

6. 1nfhupe;jpau; 14:2 xUth; me;epa ghi\ NgRk;NghJ mtu;fs;

vd;d nra;fpwhu;fs;?

NjtNdhL NgRfpd;wdu; ufrpaq;fis NgRfpd;wdu;NjtNdhL NgRfpd;wdu; ufrpaq;fis NgRfpd;wdu;NjtNdhL NgRfpd;wdu; ufrpaq;fis NgRfpd;wdu;NjtNdhL NgRfpd;wdu; ufrpaq;fis NgRfpd;wdu;NjtNdhL NgRfpd;wdu; ufrpaq;fis NgRfpd;wdu;.

7.1nfhupe;jpau; 14 : 14I thrpf;fTk;. xUtd; me;epa ghi\apy;

NgRk; NghJ vd;d elf;fpwJ?

mtu;fSila Mtp Njtdplk; n[gpf;fpwJ.mtu;fSila Mtp Njtdplk; n[gpf;fpwJ.mtu;fSila Mtp Njtdplk; n[gpf;fpwJ.mtu;fSila Mtp Njtdplk; n[gpf;fpwJ.mtu;fSila Mtp Njtdplk; n[gpf;fpwJ.
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8. 1nfhupe;jpau; 14:16 -17 thrpf;fTk;. xUtd; me;epa ghi\apy;

NgRk; NghJ vd;d elf;fpwJ?

Njtid kfpikg; gLj;Jfpd;wdu;> NkYk; jq;fs; Mtpapy;Njtid kfpikg; gLj;Jfpd;wdu;> NkYk; jq;fs; Mtpapy;Njtid kfpikg; gLj;Jfpd;wdu;> NkYk; jq;fs; Mtpapy;Njtid kfpikg; gLj;Jfpd;wdu;> NkYk; jq;fs; Mtpapy;Njtid kfpikg; gLj;Jfpd;wdu;> NkYk; jq;fs; Mtpapy;

NjtDf;F ed;wp nrhy;yp Jjpf;fpd;wdu;NjtDf;F ed;wp nrhy;yp Jjpf;fpd;wdu;NjtDf;F ed;wp nrhy;yp Jjpf;fpd;wdu;NjtDf;F ed;wp nrhy;yp Jjpf;fpd;wdu;NjtDf;F ed;wp nrhy;yp Jjpf;fpd;wdu;

9.mg;Ngh];jyu; 2:4 thrpf;fTk;. xUtu; me;epa ghi\apy; NgRk;

NghJ gupRj;j Mtp NgRfpd;whuh? my;yJ jdpg;gl;l kdpjd;

NgRfpd;whdh?

jdpg;gl;l kdpjd; NgRfpd;whd;jdpg;gl;l kdpjd; NgRfpd;whd;jdpg;gl;l kdpjd; NgRfpd;whd;jdpg;gl;l kdpjd; NgRfpd;whd;jdpg;gl;l kdpjd; NgRfpd;whd;

10.mg;Ngh];jyu; 2:4. xUtUf;F ahu; me;j cr;rupg;Gfis

nfhLf;fpwhu;?

gupRj;j Mtpahdtu;gupRj;j Mtpahdtu;gupRj;j Mtpahdtu;gupRj;j Mtpahdtu;gupRj;j Mtpahdtu;
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  141

                    ghlk; 15

 gupRj;j Mtpia ngw;Wf;nfhs;tJ vg;gb? gupRj;j Mtpia ngw;Wf;nfhs;tJ vg;gb? gupRj;j Mtpia ngw;Wf;nfhs;tJ vg;gb? gupRj;j Mtpia ngw;Wf;nfhs;tJ vg;gb? gupRj;j Mtpia ngw;Wf;nfhs;tJ vg;gb?

                lhd; f;Nuh

,d;iwa jpdk; ehk; gupRj;j Mtpia vg;gb ngw;Wf;nfhs;tJ

vd;gij gw;wpg; ghu;f;fg;NghfpNwhk;. mg;Ngh];jyu; 10:1y;>

“,j;jhypah gl;lhsk; vd;dg;gl;l gl;lhsj;jpNy E}w;Wf;F

mjpgjpahfpa nfhh;NeypA vd;Dk; Ngh; nfhz;l xU kD\d;

nrrhpah gl;lzj;jpNy ,Ue;jhd;” vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ. ,td;
xU uhZt gl;lhsj;jpy; xU Fwpg;gpl;l gpuptpd; jiytuhf

,Ue;jpUf;ff;$Lk;. 2tJ trdj;jpy;> “mtd; Njtgf;jpAs;stDk;

tPl;lhuidtNuhLk; NjtDf;Fg; gae;jtDkhapUe;J> [dq;fSf;F

kpFe;j jUkq;fisr; nra;J> vg;nghOJk; Njtid Nehf;fp

n[gk;gz;zpf;nfhz;bUe;jhd;.” mtd; ePjpkhdhf ,Ue;jhd;. ey;y

fhupaq;fisr; nra;J te;jhd;. jd; tPl;lhu; midtNuhLk;

NjtDf;F gae;jtDk;> Njit cs;stu;fSf;F jhdju;kq;fs;

nra;fpwtDk;> NkYk; vg;NghJk; Njtdplj;jpy;  n[gpf;fpwtd;

vd;Wk; Ntjk; nrhy;YfpwJ. ehk; ghu;f;fg;NghfpwJ kpfTk;

Mr;rupakha; ,Uf;Fk;. mtd; ey;y fhupaq;fisr; nra;J te;j

NghjpYk;> mtd; NjtDf;F gae;J ,Ue;j NghjpYk;> n[gpf;Fk;

tho;T ,Ue;j NghjpYk;> jdpg;gl;l Kiwapy; ,NaRtpd; %ykha;

Njtdplj;jpy; ve;j cwTk; ,y;yhjtdhf ,Ue;jhd;.

  3 Kjy; 6 tiuAs;s trdq;fspy;> “gfypy; Vwf;Fiwa

xd;gjhk;kzp Neuj;jpNy NjtDila J}jd; jd;dplj;jpy; tuTk;>

nfhh;NeypANt> vd;W miof;fTk; gpuj;jpal;rkha;j; jhprdq;fz;L>4.

mtid cw;Wg;ghh;j;J> gae;J: Mz;ltNu> vd;d vd;whd;.

mg;nghOJ mtd;: cd; n[gq;fSk; cd; jUkq;fSk; NjtDf;F

epidg;G+l;Ljyhf mth; re;epjpapy; te;njl;bapUf;fpwJ. (5)

,g;nghOJ eP Nahg;gh gl;lzj;Jf;F kD\iu mDg;gp> NgJU

vd;W kWNgh;nfhz;l rPNkhid miog;gp.(6) mtd; Njhy;



  gjdpLfpwtdhfpa r PNkhd; vd;Dk; xUtdplj ;j pNy
jq;fpapUf;fpwhd;@ mtDila tPL flNyhuj;jpypUf;fpwJ.eP
nra;aNtz;baij mtd; cdf;Fr; nrhy;Ythd; vd;whd;” vd
nrhy;yg;gl;Ls;sJ.

    ,e;j kdpjd; NjtDf;Fg; gag;gLfpwtdhf ,Ue;j NghjpYk;>

ey;y fhupaq;fs; nra;J ePjp cs;stdha; ,Ue;j NghjpYk;>

NjtDf;F Kd;ghf n[gpf;fpw tho;f;if cilatdhf ,Ue;j

NghJk;> ,tdplk; xU NjtJ}jd; mDg;gg;gl;L rPNkhd; NgJUtpd;

,lj;jpw;F Ms; mDg;gTk;> mtd; te;J nra;a Ntz;baij

nrhy;thd; vd;Wk; nra;jpahf fpilf;fg;ngw;whd;. mg;Ngh];jyu;

10:43y; NgJU mtDf;F mwpTwpj;jpaij ,q;F ghu;f;fyhk;.

“mtiu tpRthrpf ;fpwtd; vtNdh mtd; mtUila
ehkj ; j pdhNy ghtkd ;d p g ;igg ;  ngWthndd ;W
jPh;f;fjhprpfnsy;yhUk; mtiuf;Fwpj;Nj rhl;rpnfhLf;fpwhh;fs;”
vd;whd;.

   ,J Mr;rupakhf ,y;iyah? jk;Kila fzf;fpy; NrUk;gbahf

gy ey;y fhupaq;fis nra;Jte;j NghjpYk;> mtDf;F
,NaRfpwp];J %ykha; NjtNdhL jdpg;gl;l cwT ,y;iy.
Njtd;> “eP nra;fpw fhupaq;fs; kpfTk; rpwe;jJ: mitfs;
kpfTk; mw;Gjkhditfs;> mitfs; vdf;F Kd;ghf
epidT+l;Ljyhf cs;sd. Mdhy; ehd; nra;ag;Nghtij cdf;F
nrhy;fpNwd;. ehd; xU J}jid cd;dplk; mDg;gpAs;Nsd;.
mtd; cd;id NgJU vd;Dk; Ngu; nfhz;l xUtiu mioj;J
tUk;gb nrhy;Ythd;. me;j NgJU te;J eP vd;d nra;a
Ntz;Lk; vd;gij cdf;F nrhy;Ythd;” vd;whu;. mg;Ngh];jyu;
10:43y;> NgJU nfhu;NeypA tPl;bw;F nrd;W> mtu; nrhd;djhtJ>
mtiu (fu;j;juhfpa ,NaRfpwp];Jit) tpRthrpf;fpwtd; vtNdh
mtd; mtUila ehkj;jpdhNy ghtkd;dpg;igg; ngWthd;.

,g;nghOJ ,q;F vd;d ele;jJ vd;W ghUq;fs;. “,e;j
thh;j;ijfisg; NgJU Ngrpf;nfhz;bUf;ifapy; trdj;ijf;
Nfl;lth;fs; ahth;NkYk; ghpRj;j Mtpahdth; ,wq;fpdhh;.”
(mg;Ngh];jyu; 10:44). nfhu;NeypA ,NaRtpd; Nky; cs;s
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tpRthrj;ij Fwpj;J NgJUtplkpUe;J Nfl;f Nfl;f mij

ngw;Wf;nfhz;L> ghtkd;dpg;Gf;fhf jd;Dila tpRthrj;ij

,NaRfpwp];Jtpd; Nky; itj;jhd;.  mtd; mg;gb nra;j clNd>

mtd; NkYk; me;j tPl;by; ,Ue;j mj;jid Ngu; NkYk; gupRj;j

Mtpahdtu; ,wq;fpdhu;. 46tJ trdj;jpy;> “NgJUNthNl $l

te;jpUe;j tpUj;jNrjdKs;s tpRthrpfs; .......... ghpRj;jMtpapd;
tuk; Gw[hjpfs;NkYk; nghope ;jUsg;gl;lijf;Fwpj ;Jg;

gpukpj;jhh;fs;” vd;W nrhy;yg;gl;lJ. mtu;fs; vg;gb mij

mwpe;jhu;fs;? 45>46tJ trdj;jpy;> “mtu;fs; gy ghi\fismtu;fs; gy ghi\fismtu;fs; gy ghi\fismtu;fs; gy ghi\fismtu;fs; gy ghi\fis

NgRfpwijAk;> Njtid GfOfpwijAk;> NgJUNthNl$lNgRfpwijAk;> Njtid GfOfpwijAk;> NgJUNthNl$lNgRfpwijAk;> Njtid GfOfpwijAk;> NgJUNthNl$lNgRfpwijAk;> Njtid GfOfpwijAk;> NgJUNthNl$lNgRfpwijAk;> Njtid GfOfpwijAk;> NgJUNthNl$l

te;jpUe;j tpUj;jNrjdKs;s tpRthrpfs; Nfl;Fk;NghJ....te;jpUe;j tpUj;jNrjdKs;s tpRthrpfs; Nfl;Fk;NghJ....te;jpUe;j tpUj;jNrjdKs;s tpRthrpfs; Nfl;Fk;NghJ....te;jpUe;j tpUj;jNrjdKs;s tpRthrpfs; Nfl;Fk;NghJ....te;jpUe;j tpUj;jNrjdKs;s tpRthrpfs; Nfl;Fk;NghJ....”.

   GjpaVw;ghl;by; xt;nthU KiwAk; gupRj;jMtpahdtu;

jdpg;gl;l egu; kPJ ,wq;fpdNghJ> gupRj;jMtpapd; tuk;

ntspg;gLfpwJ. mtu;fs; gupRj;jMtpapdhy; epug;gg;ngw;whu;fs;

vd;gjw;F mJ rhl;rpahf ,Uf;fpwJ. Gjpa Vw;ghl;by; tof;fkhf>

me;epaghi\ Ngrpdhu;fs; my;yJ jPu;f;fjuprdk; nrhd;dhu;fs;.

 nlf;rh]pd; khefukhd lhyh]py; cs;s tay;ntspapy;>

xUkhiyg;nghOjpy; Koq;fhypy; epd;Wnfhz;L> NjtNd

me;epaghi\ NgRtij gw;wpAk;> gupRj;j Mtpapd; mgpN\fk;

gw;wpAk; [dq;fs; NgRtijf; Fwpj;J vdf;F xd;Wk; njupahJ>

Mdhy; ehd; ck;ik Jjpg;gjw;Fk;>  ck;ik cau;j;Jtjw;Fk;>

vd;Dila jha; nkhopahd Mq;fpyj;ijAk; jhz;b NgRtjw;F

xU topapUe;jhy; vdf;F mJ Ntz;Lk; vd;W $wpNdd;. Njtid

Muhjpf;f njhlq;fpNdd;. mg;gb nra;jNghJ gupRj;j Mtpahdtu;

vdf;F xU ghi\ia> xU cr;rupg;ig nfhLj;jhu;. epr;rakhfNt

,jw;F Kd;G ehd; mij mwpe;jJk; ,;y;iy> fw;Wf;nfhz;lJk;

,y;iy.  Mdhy; NgrpNdd;. mg;Ngh];jyu; 2:4y; “mth;fnsy;yhUk;

ghpRj;jMtpapdhNy epug;gg;gl;L> Mtpahdth; jq;fSf;Fj;

je;jUspd tuj;jpd;gbNa ntt;NtW ghi\fspNy Ngrj;

njhlq;fpdhh;fs;” vd;W Ntjk; nrhy;fpwJ. (Fwpg;G: ,e;j trdj;jpy;
“tuj;jpd;gbNa“ vd;w thu;j;ijf;F> Mq;fpy Ntjhfkj;jpy;

“cr;rupg;gpd;gbNa“ vd;W mu;j;jk;nfhs;Sk; thu;j;ij
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cgNahfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ) ahu; Ngrpdhu;fs;?; mtu;fs;

Ngrpdhu;fs;. ahu; me;j cr;rupg;ig nfhLj;jJ? gupRj;j

Mtpahdtu;.

     Y}f;fh 11:13y;> “nghy;yhjth;fshfpa ePq;fs; cq;fs;

gps;isfSf;F ey;y <Tfisf; nfhLf;f mwpe;jpUf;Fk;NghJ>

gukgpjhthdth; jk;kplj;jpy; Ntz;bf; nfhs;Sfpwth;fSf;Fg;

ghpRj;j Mtpiaf; nfhLg;gJ mjpf epr;rak; my;yth” vd;whh;.

ePq;fs; ,g;nghOJ nra;a Ntz;banjy;yhk; “NfSq;fs;”> ngw;Wf;

nfhs;Nthk; vd;W tpRthrpAq;fs;> NjtDf;F cq;fis

tpl;Lf;nfhLq;fs;> fu;j;jiu Muhjpf;fj; njhlq;Fq;fs;. mg;nghOJ>

ePq;fs; fw;wplhj ghi\apy; mtiu Jjpg;gjw;Fk; Muhjpg;gw;Fk;>

mtu; cq;fSf;F cr;rupg;igj; jUthu.;
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      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;

  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;

1.,ul;rpg;igf; Fwpj;J Ntjk; gad;gLj;Jk; rpy tpjpKiwfis

tptupf;fTk;?

Nahthd; 3:3,NaR mtDf;F gpujpAj;jukhf: xUtd; kWgbAk;
gpwthtpl;lhy; NjtDila uh[;aj;ijf; fhzkhl;lhd; vd;W

nka;ahfNt nka;ahfNt cdf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;whh;.

mg;Ngh];jyu; 3:19 MdgbapdhNy fh;j;jUila re;epjhdj;jpypUe;J

,isg;ghWjypd; fhyq;fs; tUk;gbf;Fk;> Kd;Nd Fwpf;fg;gl;l
,NaRfpwp];Jit mth; cq;fsplj;jpy; mDg;Gk;gbf;Fk;>

khw;F 16:16 tpRthrKs;stdhfp Qhd];ehdk; ngw;wtd;

,ul;rpf;fg;gLthd;@ tpRthrpahjtNdh Mf;fpidf;Fs;shfj;

jPh;f;fg;gLthd;.

nfhNyhrpau; 2:13 cq;fs; ghtq;fspdhNyAk;> cq;fs; khk;r

tpUj;jNrjdkpy;yhikapdhNyAk; khpj ;jth ;fshapUe;j

cq;fisAk; mtNuhNl caph;g;gpj;J> mf;fpukq;fnsy;yhtw;iwAk;

cq;fSf;F kd;dpj;J@

Nuhku; 8: 9 NjtDila Mtp cq;fspy; thrkhapUe;jhy;> ePq;fs;

khk;rj;Jf;Fl;gl;lth;fshapuhky; Mtpf;Fl;gl;lth;fshapUg;gPh;fs;.

fpwp];Jtpd; Mtpapy;yhjtd; mtUilatdy;y.

kj;NjA 25:46 me;jg;gb> ,th;fs; epj;jpa Mf;fpidia milaTk;>

ePjpkhd;fNsh epj;jpa [Ptid milaTk; Nghthh;fs; vd;whh;.
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2.mg;Ngh];jyu; 11:15I thrpf;fTk;. gupRj;j Mtpapdhy; cz;lhFk;

Qhd];ehdj;jpd; mDgtj;ij Fwpj;J ,e;j trdk; vg;gb

tptupf;fpwJ?

mg;Ngh];jyu; 11:15mg;Ngh];jyu; 11:15mg;Ngh];jyu; 11:15mg;Ngh];jyu; 11:15mg;Ngh];jyu; 11:15I thrpf;fTk;. ehd; Ngrj;njhlq;fpdNghJ>

ghpRj;j Mtpahdth; MjpapNy ek;Nky; ,wq;fpdJNghy>
mth;fs;NkYk; ,wq;fpdhh;.

3.,NaRtpd; rP\u;fs; gupRj;jMtpia ngw;Wf;nfhz;lhu;fs;

(Nahthd; 20 : 22)> Mdhy; rpy ehl;fSf;F gpd;G

gupRj;jMtpapdhy; Qhd];ehdk; ngw;whu;fs; (mg;Ngh];jyu; 2:1-

4). ,e;j fhupaq;fis xg;gpl;L ghu;f;fTk; (Nahthd; 20:22 kw;Wk;

mg;Ngh];jyu; 2:1-4).

Nahthd ; 20 : 2 2 -Nahthd ; 20 : 2 2 -Nahthd ; 20 : 2 2 -Nahthd ; 20 : 2 2 -Nahthd ; 20 : 2 2 - mth ;fs ;Nky ; Cjp : gh pRj ;jMtpiag ;

ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;>

mg;Ngh];jyu; 2: 1-4mg;Ngh];jyu; 2: 1-4mg;Ngh];jyu; 2: 1-4mg;Ngh];jyu; 2: 1-4mg;Ngh];jyu; 2: 1-4     nge;njnfh];Nj vd;Dk; ehs; te;jNghJ>

mth;fnsy;yhUk; xUkdg;gl;L Xhplj;jpNy te;jpUe;jhh;fs;.(2)
mg;nghOJ gyj;j fhw;W mbf;fpw Kof;fk;Nghy> thdj;jpypUe;J
rbjpaha; xU Kof;fKz;lhfp> mth;fs; cl;fhh;e;jpUe;j tPL
KOtijAk;  epug;gpw;W.(3)my;yhkYk; mf;fpdpkakhd
ehTfs;Nghyg; gphpe;jpUf;Fk; ehTfs; mth;fSf;Ff; fhzg;gl;L>
mth;fs; xt;nthUth; NkYk; te;J mkh;e;jJ.(4)mth;fnsy;yhUk;
ghpRj;jMtpapdhNy epug;gg;gl;L> Mtpahdth; jq;fSf;Fj;
je ;jUs pd tuj ;j pd ; gbNa ntt ;NtW ghi\fspNy
Ngrj;njhlq;fpdhh;fs;.

4.mg ;Ngh];jyu ;1 :8I thrpf ;fTk; . gupRj ;j Mtpapdhy;

Qhd];ehdj;jpd; Nehf;fk; vd;d?

mg;Ngh];jyu; 1 : 8 mg;Ngh];jyu; 1 : 8 mg;Ngh];jyu; 1 : 8 mg;Ngh];jyu; 1 : 8 mg;Ngh];jyu; 1 : 8 ghpRj;jMtp cq;fsplj;jpy; tUk;NghJ

ePq;fs; ngydile;J vUrNykpYk;> A+Njah KOtjpYk;>

rkhh pahtpYk ; > G +k pa pd ; filrpgh pae ;jKk ; > vdf ;Fr ;

rhl;rpfshapUg;gPh;fs; vd;whh;.
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5. mg;Ngh];jyu; 2 :38>39 kw;Wk; 1nfhupe;jpau; 1:7I thrpf;fTk;

gupRj;j Mtpapd; Qhd];ehdk; vd;gJ ,d;W ekf;F

cs;sjh?

mg;Ngh];jyu; 2:38>39mg;Ngh];jyu; 2:38>39mg;Ngh];jyu; 2:38>39mg;Ngh];jyu; 2:38>39mg;Ngh];jyu; 2:38>39 NgJU mth;fis Nehf;fp: ePq;fs;

kde;jpUk;gp> xt;nthUtUk; ghtkd;dpg;Gf;nfd;W ,NaRfpwp];Jtpd;
ehkj;jpdhNy Qhd];ehdk; ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;> mg;nghOJ
ghpRj;jMtpapd; tuj;ijg; ngWtPh;fs;. (39 )thf;Fj;jj;jkhdJ
cq;fSf;Fk;> cq;fs; gps;isfSf;Fk; ek;Kila Njtdhfpa
fh;j;jh; tutiof;Fk; J}uj;jpYs;s ahtUf;Fk; cz;lhapUf;fpwJ
vd;W nrhy;yp@

1nfhupe;jpau; 1:7 1nfhupe;jpau; 1:7 1nfhupe;jpau; 1:7 1nfhupe;jpau; 1:7 1nfhupe;jpau; 1:7 mg;gbNa ePq;fs; ahnjhU tuj;jpYk;

Fiwtpy;yhjth;fsha;> ek;Kila fh;j;juhfpa ,NaRfpwp];J

ntspg;gLtjw;Ff; fhj;jpUf;fpwPh;fs;.

6.Y}f;fh 11:13I thrpf;fTk;. ePq;fs; gupRj;j Mtpapd; Qhd];ehdk;

ngwhky;  ,Ue;jhy;  ,g;nghOJ vd;d nra;aNtz;Lk;?;

Y}f;fh 11:13Y}f;fh 11:13Y}f;fh 11:13Y}f;fh 11:13Y}f;fh 11:13nghy;yhjth;fshfpa ePq;fs; cq;fs; gps;isfSf;F

ey;y <Tfisf; nfhLf;f mwpe;jpUf;Fk;NghJ> gukgpjhthdth;

jk;kplj;jpy; Ntz;bf; nfhs;Sfpwth;fSf;Fg; ghpRj;j Mtpiaf;

nfhLg;gJ mjpf epr;rak; my;yth

7.mg ; Ngh] ;jyu ;  2 : 4mg ; Ng h] ;jyu ;  2 : 4mg ; Ng h] ;jyu ;  2 : 4mg ; Ng h] ;jyu ;  2 : 4mg ; Ng h] ;jyu ;  2 : 4  thr pf ; fTk ; .  e Pq ; fs ;  Nfl ;L

ngw;Wf;nfhs;tPu;fsh? ePq;fs; Njtd; jUk; me;j n[g ghi\apy;

muplk; NgrTk; mtiu Muhjpf;fTk; nra;tPu;fsh?

mg;Ngh];jyu; 2:4mg;Ngh];jyu; 2:4mg;Ngh];jyu; 2:4mg;Ngh];jyu; 2:4mg;Ngh];jyu; 2:4 -mth;fnsy;yhUk; ghpRj;jMtpapdhNy

epug;gg;gl;L> Mtpahdth; jq;fSf;Fj; je;jUspd tuj;jpd;gbNa

ntt;NtW ghi\fspNy Ngrj;njhlq;fpdhh;fs;.
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                            gjpy; Mjhuq;fs;;  gjpy; Mjhuq;fs;;  gjpy; Mjhuq;fs;;  gjpy; Mjhuq;fs;;  gjpy; Mjhuq;fs;;

1. ,ul;rpg;igf; Fwpj;J Ntjk; gad;gLj;Jk; rpy    tpjpKiwfis

tptupf;fTk;?

kWgb gpwe;jtu;fshf ,Uj;jy; (Nahthd; 3:3) khw;wk;kWgb gpwe;jtu;fshf ,Uj;jy; (Nahthd; 3:3) khw;wk;kWgb gpwe;jtu;fshf ,Uj;jy; (Nahthd; 3:3) khw;wk;kWgb gpwe;jtu;fshf ,Uj;jy; (Nahthd; 3:3) khw;wk;kWgb gpwe;jtu;fshf ,Uj;jy; (Nahthd; 3:3) khw;wk;

ngWjy;  (mg;Ngh];jyu; 3:19)> tpRthrpj;J Qhd];ehdk;ngWjy;  (mg;Ngh];jyu; 3:19)> tpRthrpj;J Qhd];ehdk;ngWjy;  (mg;Ngh];jyu; 3:19)> tpRthrpj;J Qhd];ehdk;ngWjy;  (mg;Ngh];jyu; 3:19)> tpRthrpj;J Qhd];ehdk;ngWjy;  (mg;Ngh];jyu; 3:19)> tpRthrpj;J Qhd];ehdk;

ngWjy; (khw;F 16:16)> kd;dpf;fg;gLjy;  (nfhNyhrpau; 2ngWjy; (khw;F 16:16)> kd;dpf;fg;gLjy;  (nfhNyhrpau; 2ngWjy; (khw;F 16:16)> kd;dpf;fg;gLjy;  (nfhNyhrpau; 2ngWjy; (khw;F 16:16)> kd;dpf;fg;gLjy;  (nfhNyhrpau; 2ngWjy; (khw;F 16:16)> kd;dpf;fg;gLjy;  (nfhNyhrpau; 2

:13)> fpwp];Jtpd; Mtpia (Nuhku; 8:9) epj;jpa [Ptid:13)> fpwp];Jtpd; Mtpia (Nuhku; 8:9) epj;jpa [Ptid:13)> fpwp];Jtpd; Mtpia (Nuhku; 8:9) epj;jpa [Ptid:13)> fpwp];Jtpd; Mtpia (Nuhku; 8:9) epj;jpa [Ptid:13)> fpwp];Jtpd; Mtpia (Nuhku; 8:9) epj;jpa [Ptid

(kj;NjA 25:46)ngw;Wf;nfhs;Sjy;.(kj;NjA 25:46)ngw;Wf;nfhs;Sjy;.(kj;NjA 25:46)ngw;Wf;nfhs;Sjy;.(kj;NjA 25:46)ngw;Wf;nfhs;Sjy;.(kj;NjA 25:46)ngw;Wf;nfhs;Sjy;.

2. mg;Ngh];jyu; 11:15I thrpf;fTk;. gupRj;j Mtpapdhy; cz;lhFk;

Qhd];ehdj;jpd; mDgtj;ij Fwpj;J ,e;j trdk; vg;gb

tptupf;fpwJ?

xUtu; Nky; gupRj;j Mtpahdtu; ,wq;FtJ NghyxUtu; Nky; gupRj;j Mtpahdtu; ,wq;FtJ NghyxUtu; Nky; gupRj;j Mtpahdtu; ,wq;FtJ NghyxUtu; Nky; gupRj;j Mtpahdtu; ,wq;FtJ NghyxUtu; Nky; gupRj;j Mtpahdtu; ,wq;FtJ Nghy

3. ,NaRtpd; rP\u;fs; gupRj;jMtpia ngw;Wf;nfhz;lhu;fs;

(Nahthd; 20:22)> Mdhy; rpy ehl;fSf;F gpd;G gupRj;jMtpapdhy;

Qhd];ehdk; ngw;whu;fs; (mg;Ngh];jyu; 2:1-4). ,e;j fhupaq;fis

xg;gpl;L ghu;f;fTk; (Nahthd; 20:22 kw;Wk; mg;Ngh];jyu; 2:1-4).

Nahthd ;  2 0 : 2 2y ;  Nahthd ;  2 0 : 2 2y ;  Nahthd ;  2 0 : 2 2y ;  Nahthd ;  2 0 : 2 2y ;  Nahthd ;  2 0 : 2 2y ;   r P\u ; fs ;  g u p Rj ; j Mt piar P\u ; fs ;  g u p Rj ; j Mt piar P\u ; fs ;  g u p Rj ; j Mt piar P\u ; fs ;  g u p Rj ; j Mt piar P\u ; fs ;  g u p Rj ; j Mt pia

ngw;Wf;nfhz;lhu;fs;. ngw;Wf;nfhz;lhu;fs;. ngw;Wf;nfhz;lhu;fs;. ngw;Wf;nfhz;lhu;fs;. ngw;Wf;nfhz;lhu;fs;. mg;Ngh];jyu; 2:1-4mg;Ngh];jyu; 2:1-4mg;Ngh];jyu; 2:1-4mg;Ngh];jyu; 2:1-4mg;Ngh];jyu; 2:1-4y; mNj rP\u;fs;y; mNj rP\u;fs;y; mNj rP\u;fs;y; mNj rP\u;fs;y; mNj rP\u;fs;

gu pRj ;j Mtpa pdhy ; e pug ;gg ;gl ;lu ;fs ; (cs;shdJk ;gu pRj ;j Mtpa pdhy ; e pug ;gg ;gl ;lu ;fs ; (cs;shdJk ;gu pRj ;j Mtpa pdhy ; e pug ;gg ;gl ;lu ;fs ; (cs;shdJk ;gu pRj ;j Mtpa pdhy ; e pug ;gg ;gl ;lu ;fs ; (cs;shdJk ;gu pRj ;j Mtpa pdhy ; e pug ;gg ;gl ;lu ;fs ; (cs;shdJk ;

ntspg;gpufhukhd %o;Fjy;).ntspg;gpufhukhd %o;Fjy;).ntspg;gpufhukhd %o;Fjy;).ntspg;gpufhukhd %o;Fjy;).ntspg;gpufhukhd %o;Fjy;).

4. mg;Ngh];jyu;1:8I thrpf;fTk;. gupRj;j Mtpapdhy;

Qhd];ehdj;jpd; Nehf;fk; vd;d?

Copak; nra;tjw;F (rhl;rpahf ,Ug;gjw;F) ngydilAk;gb.Copak; nra;tjw;F (rhl;rpahf ,Ug;gjw;F) ngydilAk;gb.Copak; nra;tjw;F (rhl;rpahf ,Ug;gjw;F) ngydilAk;gb.Copak; nra;tjw;F (rhl;rpahf ,Ug;gjw;F) ngydilAk;gb.Copak; nra;tjw;F (rhl;rpahf ,Ug;gjw;F) ngydilAk;gb.

5.  mg;Ngh];jyu; 2:38>39 kw;Wk; 1nfhupe;jpau; 1:7I thrpf;fTk;.

gupRj;j Mtpapd; Qhd];ehdk; vd;gJ ,d;W ekf;Fk; cs;sjh?
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Mk; gupRj;j Mtpapd; tukhdJ ,NaRtpd;  ,uz;lhk;Mk; gupRj;j Mtpapd; tukhdJ ,NaRtpd;  ,uz;lhk;Mk; gupRj;j Mtpapd; tukhdJ ,NaRtpd;  ,uz;lhk;Mk; gupRj;j Mtpapd; tukhdJ ,NaRtpd;  ,uz;lhk;Mk; gupRj;j Mtpapd; tukhdJ ,NaRtpd;  ,uz;lhk;

tUifapy; epWj;jgg;gLk;.  mJtiu ,Uf;Fk;tUifapy; epWj;jgg;gLk;.  mJtiu ,Uf;Fk;tUifapy; epWj;jgg;gLk;.  mJtiu ,Uf;Fk;tUifapy; epWj;jgg;gLk;.  mJtiu ,Uf;Fk;tUifapy; epWj;jgg;gLk;.  mJtiu ,Uf;Fk;

;; ;; ;6. Y}f;fh 11:13I thrpf;fTk;. ePq;fs; gupRj;j Mtpapd;

Qhd];ehdk; ngwhky;  ,Ue;jhy; ,g;nghOJ vd;d

nra;aNtz;Lk;?

;Nfl;f Ntz;Lk;Nfl;f Ntz;Lk;Nfl;f Ntz;Lk;Nfl;f Ntz;Lk;Nfl;f Ntz;Lk;

7 .  mg ;Ngh] ;jyu ;  2 : 4 mg ;Ngh] ;jyu ;  2 : 4 mg ;Ngh] ;jyu ;  2 : 4 mg ;Ngh] ;jyu ;  2 : 4 mg ;Ngh] ;jyu ;  2 : 4 thr pf ;fTk ; .  e Pq ;fs ; Nfl ;L

ngw;Wf;nfhs;tPu;fsh? ePq;fs; Njtd; jUk; me;j n[g ghi\apy;

muplk; NgrTk; mtiu Muhjpf;fTk; nra;tPu;fsh?

Mk;.  ehd;  NgRNtd;.  Mdhy; gupRj;j Mtpahdtu;Mk;.  ehd;  NgRNtd;.  Mdhy; gupRj;j Mtpahdtu;Mk;.  ehd;  NgRNtd;.  Mdhy; gupRj;j Mtpahdtu;Mk;.  ehd;  NgRNtd;.  Mdhy; gupRj;j Mtpahdtu;Mk;.  ehd;  NgRNtd;.  Mdhy; gupRj;j Mtpahdtu;

(me;j(me;j(me;j(me;j(me;jme;epaghi\) cr;rupg;igj;  jUthu;me;epaghi\) cr;rupg;igj;  jUthu;me;epaghi\) cr;rupg;igj;  jUthu;me;epaghi\) cr;rupg;igj;  jUthu;me;epaghi\) cr;rupg;igj;  jUthu;
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                 ghlk; 16

me;epa ghi\apy; NgRtjpd; ed;ikfs;me;epa ghi\apy; NgRtjpd; ed;ikfs;me;epa ghi\apy; NgRtjpd; ed;ikfs;me;epa ghi\apy; NgRtjpd; ed;ikfs;me;epa ghi\apy; NgRtjpd; ed;ikfs;

             Mz;l;& Nthkf;

   gupRj;jMtpapd; Qhd];ehdk; Kjy; Kjypy; te;jNghJ

ele;j  fhupaq;fspy; xd;W vd;dntd;why;> mq;Nf ,Ue;j

vy;yhUk; me;epaghi\apy; Ngrpdhu;fs;. mg;Ngh];jyu; 2:4y;

nge;jNfh];Nj ehspy; mth;fnsy;yhUk; ghpRj;jMtpapdhNy

epug;gg;gl;L> Mtpahdth; jq;fSf;Fj; je;jUspd tuj;jpd;gbNa

ntt;NtW ghi\fspNy Ngrj;njhlq;fpdhh;fs; vd;W nrhy;fpwJ.

njhlu;e;J mg;Ngh];jy elgbfspd; Gj;jfj;jpy; [dq;fs; gupRj;j

Mtpiag; ngWk;nghOJ Njtgpurd;dk; ntspg;gl;lij

fhzKbfpwJ.

   epr;rakhf> me;epaghi\apy; Ngrtijtpl ,d;Dk;  mNef

fhupaq;fs; gupRj;jMtpahdtUf;F cs;sJ. MdhYk; mJ>

ntspg;gl;litfspy; Kf;fpakhd xd;whf ,Uf;fpwJ. 

1nfhupe;jpau; 14:13>14y;> “me;jg;gb me;epaghi\apy; NgRfpwtd;

mjpd; mh;j;jj;ijAk; nrhy;yj;jf;fjhf tpz;zg;gk;gz;zf;fltd;.

vd;dj;jpdhnydpy;> ehd; me;epaghi\apNy tpz;zg;gk;

gz;zpdhy;> vd; Mtp tpz;zg;gk;gz;ZNkad;wp> vd; fUj;J

gadw;wjhapUf;Fk;” vd;W nrhy;fpwJ. ePq;fs; me;epaghi\apy;

n[gpf;Fk; nghOJ cq;fs; Mtp n[gpf;fpwJ. ePq;fs;

me;epaghi\apy; NgRk; NghJ mij tpahf;fpahdk; nra;tjw;fhf
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n[gpAq;fs;. mg;nghOJ cq;fs; Gupjy; kpfTk; gaDs;sjha;

,Uf;Fk;. ehd; vd;Dila jdpg;gl;l rhl;rpia nrhy;fpNwd;.

ehd; gupRj;j Mtpapd; Qhd];ehdj;ij ngw;Wf;nfhz;L

me;epaghi\apy;  Ngrj;njhlq;fpaNghJ> mJ vd; tho;it

tpaf;fj;jf;f tpjj;jpy; khw;wpaJ. ehd; kWgb gpwe;j NghJ

fpwp];J vdf;Fs;shf [Ptpf;f te;jhnud;Wk;> mg;gb  te;J

jk;Kila midj;ijAk; vdf;Fs; itj;Jtpl;lhu;  vd;gij

ek;GfpNwd;. Mdhy; gupRj;jMtp vd; Nky; te;j NghJ mJ

vdf;Fk; kw;wtu;fSf;Fk; ntspg;glj;njhlq;fpaJ. mq;Nf  mNef

tpjkhd fhupaq;fs; ele;jJ.  ehd; me;epa ghi\apy; n[gpj;j

Kjy ; tUlj ;j py ; > vd ;Dila kdJ> ,J vy ;yhk ;

igj;jpaf;fhuj;jdkhf ,Uf;fpwJ vd;Wk;. mg;gb ehd;

nra;tnjy;yhk;  vd;Dila Neuj;ij tPzbf;Fk;; fhupakhf

,Uf;fpwJ  vd;Wk;  nrhd;dJ. me;epa ghi\apy; n[gpg;gjw;F

vdf;F tpRthrk; Njitg;gl;;lJ. MfNtjhd; cq;fs; kfh

gupRj;jkhd tpRthrj;jpd;Nky; cq;fis cWjpg;gLj;jpf;

nfhs;Sq;fs; vd;W A+jh 20  nrhy;YfpwJ.  mJ  cq;fis

,aw;ifgpufhukhd  rpe;jidapypUe;Jk; fhuzq;fspypUe;Jk;

ntspNaw;wp>  ,aw;iff;fg;ghw;gl;l  tpRthr  kz;lyj;jpw;Fs;

cq;fis  itf;fpwJ.

  ehd; ngw;Wf; nfhz;l mLj;j mDgtkhdJ ehd; me;epa

ghi\apy; n[gpj;j NghJ ehd; gy Mz;Lfshf epidf;fhjtu;fs;

vd;Dila epidtpw;F te;jhu;fs;.  mtu;fSf;fhf n[gpf;fj;

njhlq;fpNdd;. xU rpy jpdq;fspNyNa mtu;fs; vd;id

njhlu;Gnfhs;thu;fs;. NkYk; mtu;fSf;F rpy mw;Gjkhd
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  fhupaq;fs; ele;jij mwpe;J nfhs;s Kbe;jJ. ,g;gb gy

fhupaq;fSf;F gpd;> ,Wjpapy; ,itfs; midj;ijAk;

xd;wpidj;J ghu;;f;Fk; NghJ> ehd; me;epaghi\apy; n[gpf;Fk;

NghJ ehd; Qhdj;NjhL n[gpf;fpNwd;. mJ vd;Dila %is

mwpTf;Fk; ; jpwDf;Fk; mg;ghw;gl;l nrayhf ,Ue;jJ.

rfyj;ijAk; mwpe;jJk;> fpwp];Jtpd; rpe;ijia cilaJkhd

vd;Dila Mtp [dq;fSf;fhf n[gpj;jJNghy> vd;Dila

ruPug;gpufhukhd GupjNyhL vd;dhy; n[gpj;jpUf;fNt KbahJ.

        xU ehs; me;epaghi\apy; n[gpj;Jf; nfhz;bUe;Njd;.

ehd; nrhd;dJNghy me;epaghi\apy; n[gpg;gjw;F tpRthrk;

mtrpakhf ,Ue;jJ. mg;nghOJ> “eP ,g;gbg;gl;l nghUsw;w

Ngr;ir NgRtjw;F gjpyhf> Mq;fpyj;jpy; Ngrp rpy ed;ikfis

nra;jpUf;fyhNk” vd;gJ Nghd;w rpy vz;zq;fSld; ehd;

Nghuhbf;nfhz;bUe;Njd;. ehd; ,e;j vz;zq;fisnay;yhk;

ifahsNtz;bajhf ,Ue;jJ. me;j vz;zq;fis fPNo js;sp>

ehd; njhlu;e;J n[gpj;Jf;nfhz;Nl ,Ue;Njd;.  ehd; ehd;F

Mz;Lfsshf re;jpf;fhj xUtu; vd; fjit jl;bdhu;. mtu;

cs;Ns te;jhu;. ehd; thUq;fs; vd;Nwd;. vJTk; nrhy;yhky;

cs;Ns te;J cl;fhu;e;j clNd mOJ jd; cs;sj;jpy;

,Ug;gijnay;yhk; nfhl;lj;njhlq;fpdhu;. Vndd;why; mtu; mNef

gpur;ridfspy; rpf;fpf;nfhz;bUe;jhu;. ehd; cl;fhu;e;J> “ehd;

Mq;fpyj;jpy; n[gpj;jpUf;f Ntz;Lk;” vd;W rpe;jpj;Jf;

nfhz;bUe;Njd;. vd;Dila mLj;j rpe;jidahf “ehd; ehd;F

tUlk; mtiu ghu;f;fNt ,y;iy> mg;gb ,Uf;Fk;NghJ

mtUf;fhf vd;d n[gpg;gJ> vg;gb n[gpg;gJ?”  vd;W rpe;jpj;Jf;
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 nfhz;bUe;Njd;. mg;nghOJ> ehd; me;epaghi\apy;

n[gpj ;Jf ;nfhz;bUf;Fk;NghJ Njtd; vd;id jahu ;

nra;Jnfhz;bUe;jhu; vd;W vdf;F Njhd;wpaJ. ehd;

me ; e paghi\a py ;  mtUf ;fhf gu p e ;J Ngr pf ;

nfhz;bUe;jpUf;fpNwd;. xUNtis ehd; njupe;j ghi\apy;

vd;Dila Gupjypy; n[gpj;jpUe;jhy;> vd;dhy; mg;gb Gupe;J

NgrpapUf;f KbahJ. jpbnud vdf;F xU ntspg;ghL cz;lhdJ.

clNd mtuplk;> “cq;fSila gpur;rid vd;d vd;W vd;dhy;

nrhy;y KbAk;” vd;W mtUila gpur;ridnay;yhk; nrhy;yp

Kbj;J> mtUf;fhd gjpiyAk; mtUf;F nfhLj;Njd;.

      ehd; xU rig gpupit rhu;e;j rigapy; ,Ue;j NghJ

,e;j rk;gtk; eilngw;wJ. vdf;F vd;d ele;jJ vd;W mtUf;F

njupatpy;iy. mJ vdf;Fk; Gupatpy;iy. ,r;rk;gtk; vq;fs;

,UtUf;FNk gaj;ij cz;Lgz;zpaJ. Mdhy; mJ Njt

ty;yikapd; ntspg;ghL. Njtd; mij ,aw;iff;F mg;ghw;gl;L

cgNahfg;gL;j;jpdhu;. mJ jhd;> “ehd; me;epaghi\apy;

tpz;zg;gk; gz;zpdhy;> vd; Mtp tpz;zg;gk; gz;ZfpwJ”
vd;gjw;F mu;j;jk;. cq;fs; Mtp : kWgbAk; gpwe;jpUf;fpwJ>

fpwp];Jtpd; rpe;ijia cilajhf ,Uf;fpwJ> rupahf vd;d

nra;aNtz;Lk; vd;W mwpe;jpUf;fpwJ. mJ Njtdplj;jpy;

mgpN\fk; ngw;W rfyj;ijAk; mwpe;jpUf;fpwJ kw;Wk;

cq;fSila Mtpf;F ve;j tiuaiuAk; tuk;Gk; ,y;iy.

cq;fSila Mtpapd; ntspg;ghl;bYk;> ty;yikapYk;

cq;fshy; elf;ff;$Lkhdhy;> mJ cq;fSila ruPug;gpufhukhd

tho;f;ifia kW&gg;gLj;Jk;. mij nra;tjw;fhd xU top>

me;epaghi\apy; n[gpg;gJ. (mJ kl;LNk topay;y> mJTk;

xUtop). mg;gb ePq;fs; nra;Ak;NghJ> ePq;fs; cq;fSila

kfhgupR;j tpRthrj;jpy; cq;fis fl;bnaOg;GfpwPu ;fs;

vd;gijAk;> cq;fSila Mtp kiwf;fg;gl;ljhapUe;j Njt
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  Qhdj;ij Nghjpf;fpwJ vd;gijAk;> G+uzkhd NjtDila

ntspg;ghL tUfpwJ vd;gijAk; mq;fPfupj;J ek;Gq;fs;. gpd;G>

1nfhupe;jpau; 14:13d;gb> me;epaghi\apy; NgRfpwtd;> mjpd;

mu;j;jj;ijAk; nrhy;yj;jf;f n[gpf;ff;fltd;. mg;gbnad;why;

ePq;fs; me;epaghi\apy; n[gpj;Jf;nfhz;bUf;Fk;NghJ ghjpapy;

epWj;jptpl;L> Mq;fpyj;jpy; mjd; mu;j;jj;ij nrhy;Yk; tpjkhf

n[gpf;f Ntz;Lk; vd;gjy;y. mjd; mu;j;jk; vd;dntd;why;>

cq;fSila Gupjy; gaDs;sjhf ,Uf;Fk; vd;gjhFk;.

  xU Ntis ePq;fs; jpUr;rigfspy; me;epaghi\ Ngrp nra;jp

nfhLj;jhy; ghjpapy; epWj;jp tp;l; ;L  jkpopy; mu;j;jk;

nrhy;yNtz;Lk;. ehd; jdpg;gl;l Kiwapy; n[gpf;Fk; NghJ

vd;d nra;Ntd; vd;why; ehd; me;epaghi\apy; n[gpg;Ngd;>

gpd;G Njtd; vdf;F ntspg;ghLfis jUthu; vd;W ek;GNtd;.

rpy Neuq;fspy; vd;Dila kdg;ghd;ik khWfpwJ. vdf;F

Fwpg;gpl;l thu;j;ij vJTk; fpilf;fhtpl;lhYk; jpbnud ehd;

fhu paq ;fis njspthf fhz;f pNwd ; . NtWtpjkhd

fz;Nzhl;lj;ij ngWfpNwd;. KO ntspg;ghL fpilg;gjw;F

xU thuk;$l Mfyhk;. Mdhy; me;epaghi\apy; ehd; n[gpf;Fk;

NeuKk;> mjw;F mu;j;jk; nrhy;YtJk;> mjpd; xU gq;F vd

ehd; ek;GfpNwd;.

    me;epaghi\ia NgRtJ> ePq;fs; gupRj;jMtpia ngw;Wf;

nfhz;Bu ;fs; vd;gjw;fhf kl;Lky;y> ,d;Dk; mNef

fhuzq;fSf;fhfTk; Kf;fpakhdjhf ,Uf;fpwJ. mJ

cq;fSila mDjpd tho;f;ifapd; xU gq;fhf ,Uf;f

Ntz;Lk;. mJ cq;fSila %isiaAk;> mjDldhd
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gaq;fisAk; re;Njfq;fisAk;> ig-gh]; nra;J> cq;fs;

,Ujaj;jpypUe;J gpjhNthL Neubahf njhlu;G nfhs;tjw;F

mJ topaha; ,Uf;fpwJ. mJ cq;fis kfhgupRj;j tpRthrj;jpy;

fl ;bnaOg;g p> kiwf;fg ;gl ;ljhapUe;j Njt Qhdj;ij

ntspg;gLj;JfpwJ. ePq;fs; midtUk; ,jpy; ngUFk;gbahfTk;>

cq;fs; tpRthrk; fl;ltpo;f;fg;glTk;> ePq;fs; me;epaghi\apy;

NgRtjpd; KO ed;ikfisAk; ngw;Wf;nfhs;Sk;gbahfTk; ehd;

cq;fSf;fhf n[gpf;fpNwd;.
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      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;      rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;

  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;  Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;

1. A+jh 20I thrpf;fTk;. gupRj;j Mtpapy; n[gpg;gjhy; cz;lhFk;

ngupa ed;ikfs; vd;d?

A+jh 20A+jh 20A+jh 20A+jh 20A+jh 20 ePq;fNsh gphpakhdth;fNs> cq;fs; kfh ghpRj;jkhd

t pRthrj ;j pd ; Nky ; cq ;fiscWj pg ; gLj ;j pf ;nfhz ;L

ghpRj;jMtpf;Fs; n[gk;gz;zp>

2. mg;Ngh];jyu; 2:4I thrpAq;fs;. vj;jidg; Ngu; gupRj;j

Mtpapdhy; epug;gg;gl;lhu;fs;?

mg;Ngh];jyu; 2:4mg;Ngh];jyu; 2:4mg;Ngh];jyu; 2:4mg;Ngh];jyu; 2:4mg;Ngh];jyu; 2:4 : mth;fnsy;yhUk; ghpRj;jMtpapdhNy

epug;gg;gl;L> Mtpahdth; jq;fSf;Fj; je;jUspd tuj;jpd;gbNa

ntt;NtW ghi\fspNy Ngrj;njhlq;fpdhh;fs;.

3. mg;Ngh];jyu; 2:4I thrpAq;fs;. mg;gb mtu; epug;gg;gl;ljhy;

cz;lhd tpisTfs; vd;d ?

4. 1nfhupe;jpau; 14:14I thrpAq;fs;.  me;epaghi\apy; n[gpf;Fk;

nghOJ cq;fSila ve;j gFjp n[gpf;fpwJ?

1nfhupe;jpau; 14:141nfhupe;jpau; 14:141nfhupe;jpau; 14:141nfhupe;jpau; 14:141nfhupe;jpau; 14:14I  vd;dj;jpdhnydpy;> ehd; me;epaghi\apNy

tpz;zg;gk;gz;zpdhy;> vd; Mtp tpz;zg;gk;gz;ZNkad;wp>

vd; fUj;J gadw;wjhapUf;Fk;.

5. 1nfhupe;jpau; 14:2 thrpAq;fs; xUtd; me;epaghi\ NgRk;NghJ

ahUld; NgRfpwhd;?

ghlk; 16              me;epa ghi\apy; NgRtjpd; ed;ikfs;



       157

ghlk; 16              me;epa ghi\apy; NgRtjpd; ed;ikfs;

1nfhupe;jpau; 14:2 1nfhupe;jpau; 14:2 1nfhupe;jpau; 14:2 1nfhupe;jpau; 14:2 1nfhupe;jpau; 14:2 Vnddpy;> me;epaghi\apy; NgRfpwtd;>
MtpapdhNy ,ufrpaq;fisg; NgrpdhYk;> mtd; NgRfpwij
NgRfpwij xUtDk; mwpahjpUf;fpwgbapdhNy> mtd;

kD\hplj;jpy; Ngrhky;> Njtdplj;jpy; NgRfpwhd;.

6. 1nfhupe;jpau; 14:2 thrpAq;fs;. ePq;fs; me;epaghi\apy;

n[gpf;Fk;NghJ kw;wtu;fs; mtd; vd;d nrhy;fpwhd; vd;gij

Gupe;Jnfhs;s KbAkh?

7. 1nfhupe;jpau; 14:2 thrpAq;fs. ePq;fs; me;epaghi\apy;

n[gpf;Fk;NghJ cq;fsJ Mtp vd;d NgRfpwJ?

8. 1nfhupe;jpau; 14:4 ePq;fs; me;epaghi\apy; n[gpf;Fk;NghJ

vd;d nra;fpwPu;fs;?; vd;id ey;nyhOf;fj;jpw;F cl;gLj;JfpNwd;

vd;id fl;bnaOg;GfpNwd;.

1nfhupe;jpau; 14:4 1nfhupe;jpau; 14:4 1nfhupe;jpau; 14:4 1nfhupe;jpau; 14:4 1nfhupe;jpau; 14:4 me;epaghi\apy; NgRfpwtd; jdf;Nf

gf;jptpUj;jp cz;lhfg; NgRfpwhd;@ jPh;f;fjhprdQ;nrhy;YfpwtNdh

rigf;Fg; gf;jptpUj;jp cz;lhfg; NgRfpwhd;.

1nfhu pe ; j pau ;  1 4 : 1 61nfhu pe ; j pau ;  1 4 : 1 61nfhu pe ; j pau ;  1 4 : 1 61nfhu pe ; j pau ;  1 4 : 1 61nfhu pe ; j pau ;  1 4 : 1 6 ,y ;yht pl ;lhy ; > e P  MtpNahL

];Njhj;jpuk;gz;Zk;NghJ> fy;yhjtd; cd; ];Njhj;jpuj;jpw;F

Mnkd; vd;W vg;gbr; nrhy;Ythd;? eP NgRfpwJ ,d;dnjd;W

mtd; mwpahNd.
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         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;         gjpy; Mjhuq;fs;

1. gupRj;j Mtpapy; n[gpg;gjhy; cz;lhFk; ngupa ed;ikfs;

  vd;d?

ehd; gupRj;j Mtpapy; n[gpf;Fk; nghOJ vd;id ehd;ehd; gupRj;j Mtpapy; n[gpf;Fk; nghOJ vd;id ehd;ehd; gupRj;j Mtpapy; n[gpf;Fk; nghOJ vd;id ehd;ehd; gupRj;j Mtpapy; n[gpf;Fk; nghOJ vd;id ehd;ehd; gupRj;j Mtpapy; n[gpf;Fk; nghOJ vd;id ehd;

fl;b vOg;GfpNwd;.fl;b vOg;GfpNwd;.fl;b vOg;GfpNwd;.fl;b vOg;GfpNwd;.fl;b vOg;GfpNwd;.

2. mg;Ngh];jyu; 2:4thrpAq;fs;. vj;jidg; Ngu; gupRj;j

  Mtpapdhy; epug;gg;gl;lhu;fs?;

midtUk; epug;gg;gl;lhu;fs;;.midtUk; epug;gg;gl;lhu;fs;;.midtUk; epug;gg;gl;lhu;fs;;.midtUk; epug;gg;gl;lhu;fs;;.midtUk; epug;gg;gl;lhu;fs;;.

3. mg;Ngh];jyu; 2:4 thrpAq;fs;. mg;gb mtu; epug;gg;gl;ljhy;

cz;lhd tpisTfs; vd;d ?

mtu;fs; me;epa ghi\fis Ngrpdhu;fs;.mtu;fs; me;epa ghi\fis Ngrpdhu;fs;.mtu;fs; me;epa ghi\fis Ngrpdhu;fs;.mtu;fs; me;epa ghi\fis Ngrpdhu;fs;.mtu;fs; me;epa ghi\fis Ngrpdhu;fs;.

4. 1nfhupe ;jpau ; 14:14 thrpAq;fs;. me;epaghi\apy;

n[gpf;Fk;  nghOJ cq;fSila ve;j gFjp n[gpf;fpwJ?

vd;Dila Mtp n[gpf;fpwJ.vd;Dila Mtp n[gpf;fpwJ.vd;Dila Mtp n[gpf;fpwJ.vd;Dila Mtp n[gpf;fpwJ.vd;Dila Mtp n[gpf;fpwJ.

5. 1nfhupe;jpau; 14:2 thrpAq;fs;. xUtd; me;epaghi\ NgRk;

  NghJ ahUld; NgRfpwhd?

NjtNdhL NgRfpwhd;NjtNdhL NgRfpwhd;NjtNdhL NgRfpwhd;NjtNdhL NgRfpwhd;NjtNdhL NgRfpwhd;.
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6. 1nfhupe;jpau; 14:2 thrpAq;fs;. ePq;fs; me;epaghi\apy;

   n[gpf;Fk;NghJ kw;wtu;fs; mtd; vd;d nrhy;fpwhd; vd;gij

  Gupe;Jnfhs;s KbAkh?

,y;iy,y;iy,y;iy,y;iy,y;iy

7. 1nfhupe;jpau; 14:2 thrpAq;fs;. ePq;fs; me;epaghi\apy;

  n[gpf;Fk;NghJ cq;fsJ Mtp vd;d NgRfpwJ?

ufr paq ;fs ; > ufr pa fhu paq ;fs ; (vd ; .r p ; .t p Mq;f pyufr paq ;fs ; > ufr pa fhu paq ;fs ; (vd ; .r p ; .t p Mq;f pyufr paq ;fs ; > ufr pa fhu paq ;fs ; (vd ; .r p ; .t p Mq;f pyufr paq ;fs ; > ufr pa fhu paq ;fs ; (vd ; .r p ; .t p Mq;f pyufr paq ;fs ; > ufr pa fhu paq ;fs ; (vd ; .r p ; .t p Mq;f py

nkhopngau;g;G)> NjtDf;Fk; vdf;Fk; cs;s neUq;fpankhopngau;g;G)> NjtDf;Fk; vdf;Fk; cs;s neUq;fpankhopngau;g;G)> NjtDf;Fk; vdf;Fk; cs;s neUq;fpankhopngau;g;G)> NjtDf;Fk; vdf;Fk; cs;s neUq;fpankhopngau;g;G)> NjtDf;Fk; vdf;Fk; cs;s neUq;fpa

cwT (nkNr[; iggps;).cwT (nkNr[; iggps;).cwT (nkNr[; iggps;).cwT (nkNr[; iggps;).cwT (nkNr[; iggps;).

8. 1nfhupe;jpau; 14:4 ePq;fs; me;epaghi\apy; n[gpf;Fk;NghJ

  vd;d nra;fpwPu;fs;?;

vd ;id gf ; j pt pUj ; j paila nra ; f p Nwd ; .  vd ;idvd ;id gf ; j pt pUj ; j paila nra ; f p Nwd ; .  vd ;idvd ;id gf ; j pt pUj ; j paila nra ; f p Nwd ; .  vd ;idvd ;id gf ; j pt pUj ; j paila nra ; f p Nwd ; .  vd ;idvd ;id gf ; j pt pUj ; j paila nra ; f p Nwd ; .  vd ;id

fl;bnaOg;GfpNwd;.fl;bnaOg;GfpNwd;.fl;bnaOg;GfpNwd;.fl;bnaOg;GfpNwd;.fl;bnaOg;GfpNwd;.

9. 1nfhupe;jpau; 14:16 thrpAq;fs;. ePq;fs; me;epa  ghi\apy

;  n[gpf;Fk; NghJ vd;ndd;d   nra;fpwPu;fs?;

NjtDf;F ];Njhj;jpuk; gz;ZfpNwd;.NjtDf;F ];Njhj;jpuk; gz;ZfpNwd;.NjtDf;F ];Njhj;jpuk; gz;ZfpNwd;.NjtDf;F ];Njhj;jpuk; gz;ZfpNwd;.NjtDf;F ];Njhj;jpuk; gz;ZfpNwd;.
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பாடம் 1 

சுயநைம்: எலைா 
�க்கங்களுககும் ஆ்ாரம்

ஆண்ட்ரூ ேவாமக்

இன்று நாம் அனுபவபிக்கும் ஜபரும்பகுதியபின் லமயமா்க 
இருபபது சுயநைமாகும். நீதிஜமாழி்கள் 13ஆம் அதி்கார்ததில 
நிசசயமா்க நாம் வாசிக்்கேவண்டிய ஒரு வசனம் இருக்்கிறது, 
ஆனால உங்கள் ஜசாநத ேவதா்கம்தலத்த திறநது 
வாசிக்்காவபிட்டால அலத நீங்கள் நிசசயம் நம்பமாட்டீர்கள். 
10வது வசனம் கூறு்கிறது, "அ்கநலதயபினால மா்ததிரம் 
வாது பபிறக்கும்: ஆேைாசலனலயக் ே்கட்்கிறவர்க்ளிட்ததிேைா 
ஞானம் உண்டு." அேந்கருக்கு இதில பபிரசசலன ்காணபபடும். 
"அ்கநலதயபினால மா்ததிரம்தான் வாக்குவாதமும் ேமாதலும் 
பபிறக்கும் என்று ஜசாலை முடியாது” என அவர்கள் ஜசாலலு 
வார்கள்.நீதிஜமாழி்கள் 17ஆம் அதி்காரம் 14ஆம் வசனபபடி 
பார்ததால, வபிவாதம் சண்லடக்கு ஆரம்பமா்க இருக்்கிறது, 
எனேவ ஜபருலம மட்டுமலை, ஜபருலமக்கு ேமைா்க ஏேதா 
ஒன்றுதான் சண்லடலய உருவாக்கு்கிறது. “இது இபபடி்ததான்; 
நான் அபபடி்ததான்;  உங்களுக்குப புரியாது;” என மற்றவர்கள் 
ஜசாலலுவார்கள். இலலை ஜபருலமயபினால மட்டுேம 
வாக்குவாதம் வரு்கிறது என்று ேவதா்கமம் ஜசாலலு்கிறது. 
முக்்கியமான ்காரணங்க்ளில இதுவும் ஒன்றலை. இதுதான் 
முக்்கிய ்காரணம்.சிைர மீண்டும், ''எனக்கு எலைா வல்கயான 
பபிரசசலன்களும் உண்டு, ஆனால அதில ஜபருலம என்ற ஒரு 
பபிரசசலனேய இலலை. எபபடியாயபினும், நான் என்னுலடய 
சுயமதிபபபீட்லட மி்கவும் குலறவா்க லவ்ததிருபபதால, யாரும் 
என்லன ஜபருலம ஜ்காண்டுள்ே்ளன்  என்று  குற்றபபடு்தத 
முடியாது'' எனக் கூறுவார்கள்.
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சுயநலம்: எலலலா துக்கங்களுககும் ஆதலாரம்   பலாடம் 1
ஆன்ட்ரூ ேவலாமக

நாம் ஜபருலம என்றால என்ன என்று மீண்டும் ஆராய 
ேவண்டும். நீங்கள் ேவஜறாருவலர வபிட சிறநதவர என்று 
நிலனபபதில மட்டுமலை, எ்ளிலமயான ஜசாற்்க்ளில ஜசாலை 
ேவண்டுமானால, எலைாவற்றின் லமயமா்கவும் உங்கல்ளேய 
பாரபபதுதான். சுயநைேம உண்லமயபில எலைா ஜபருலமக்கும் 
ேவராயபிருக்்கிறது. எண்ணா்கமம் 12:2-ல ேமாேசயபின் சே்காதரன் 
ஆேரானும், சே்காதரி மிரியாமும் ேமாேசயபின் ்கைபபபின்த 
திருமண்தலதக் குற்றபபடு்ததிக்  ஜ்காண்டு  அவனுக்கு  
எதிரா்க வநது,  "்கர்ததர ேமாேசலயக்ஜ்காண்டு மா்ததிரம் 
ேபசினாேரா,  எங்கல்ளக் ஜ்காண்டும் அவர ேபசினதிலலைேயா 
என்றார்கள்.'' மூன்றாம் வசனம் ேமாேசயானவன் பூமியபிலுள்்ள 
ச்கை மனிதரிலும் மிகுநத சாநதகுணமுள்்ளவனாயபிருநதான் 
எனக் கூறு்கிறது. அவர்கள் ஜசான்னலத எதிரக்்காமல 
அவர்களுக்்கா்க ஜெபபி்ததார.

ேமாேச பூமியபிலுள்்ள ச்கை மனிதரிலும் மிகுநத 
சாநதகுணமுள்்ளவன் என்று ஜசாலைபபட்டிருக்கும்ேபாது, 
அலதக் குறி்தது சற்று சிநதி்ததுப பாருங்கள். பூமியபில எ்ததலன 
ேபர இருநதார்கள் என்பது நமக்கு்த ஜதரியாது.  ஆனால  
நிசசயமா்க ே்காடிக்  ்கணக்்கானவர்கள் இருநதிருபபார்கள். 
அவர்கள் எலைாரிலும் ேமாேச மிகுநத சாநத 
குணமுள்்ளவனாயபிருநதான் என்று ஜசாலைபபட்டிருக்்கிறது. 
இதில மிகுநத ஆசசரியம் என்னஜவன்றால அலத எழுதியவர 
அவர தான்.  நீங்கள் உண்லமயபிேை தாழலமயுள்்ளவர்க்ளாய, 
சாநதமுள்்ளவர்க்ளாய இருநதால, அது உங்களுக்ே்க்த 
ஜதரியாது என்று அேந்கர எண்ணு்கிறார்கள். இது ஒரு 
தவறான அபபிபபபிராயம்.ஜபருலம என்பது எலேைாலரயும் வபிட 
அவர்கள் சிறநதவர்கள் என்று நிலனபபதிலலை.இது ஒருபுறம் 
ஆணவமும் மற்ஜறாருபுறம் குலறநத சுயமரியாலதலயயும் 
ஜ்காண்ட ஒேர குசசியபில இருக்கும் எதிர ஜவ்ளிபபாடு்கள். 
இது சுயநைமானது. நீங்கள் எலேைாலரயும் வபிட சிறநதவர 
அலைது எலேைாலரயும் வபிட ேமாசமானவர என்று 
நிலன்ததால பரவாயபிலலை. நீங்கள் முற்றிலும் சுயநைவாதி. 
இதன் மூைம் எலைாம் வடி்கட்டபபடு்கிறது. கூசச சுபாவமுள்்ள 
நபர மி்கவும் ஜபருலமபபடு்கிறார.ேமலும் சுய்தலதப பற்றி 
மட்டுேம லமயமா்கக் ஜ்காண்ட சிநதலனலய ஜ்காள்்கிறார. 

 நான் ஜசாலை வரு்கிற ்கரு்தது என்னஜவன்றால, 
சுயநை்தலத லமயமா்கக் ஜ்காண்டிருபபது, உண்லமயபில 
எலைா ஜபருலமக்கும் மூை ்காரணமாகும். அலத நீங்கள் 
நீதிஜமாழி்கள் 13: 10-ல வாசி்ததால, "அ்கநலதயபினால 
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சுயநலம்: எல்லா துக்கங்களுக்கும் ஆதாரம்  பாடம் 1
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

மா்ததிரம் வாது பபிறக்கும்.”  நம்முலடய ஜசாநத சுயநைம்தான்  
நம்மில ே்காப்தலத உருவாக்கு்கிறேத அலைாமல  மக்்கள் 
நமக்கு ஜசயயும் ஜசயல்கள் அலை. நம்முலடய சுயநைேம 
மக்்கள் ஜசயயும் ஜசயல்களுக்கு பதிைடி ஜ்காடுக்்க ேவண்டும் 
என்று தூண்டு்கிறது.மக்்கள் உங்கல்ள தவறான வழியபில 
நட்ததுவலத  நீங்கள் ஒருேபாதும் தடுக்்க முடியாது; அது 
அபபடி சம்பவபிக்்காது. வபிசுவாசம் என்பது மற்றவர்கல்ளக் 
்கட்டுபபடு்ததுவது அலை, ஆனால உங்கல்ள நீங்கே்ள 
சமா்ளிக்்கவும் உங்களுக்குள் இருக்கும் வபிஷயங்கல்ளச 
சமா்ளிக்்கவும் உதவு்கிறது. எனேவ மக்்கள் உங்களுக்கு என்ன 
ஜசயதாலும் பரவாயபிலலை.

இேயசு சிலுலவயபில அலறயபபட்டேபாது,அவலர 
சிலுலவயபில அலறயபிட்ட மக்்க்ளிடம் திரும்பபி, "பபிதாேவ, 
இவர்கல்ள மன்னியுங்கள், ஏஜனன்றால தாங்கள் ஜசய்கிறது 
இன்னஜதன்று  அவர்கள் அறியாதிருக்்கிறார்கள்”  என்று ஜசாலை 
முடிநதது. அவர அநத மக்்கல்ளக் ்கட்டுபபடு்ததவபிலலை, 
அதற்கு பதிைா்க தன்லனக் ்கட்டுபபடு்ததிக் ஜ்காண்டார. இது 
நமக்கு ே்காபம் வர்ததக்்கதா்க  சுயநை்தலத உருவாக்கு்கிறது! 
இேயசு த மக்்கா்க இஙகு வரவபிலலை, ஆனால அவர உை்க்தலத 
மி்கவும் ேநசி்தது, நமக்்கா்க இஙகு வநதார. அவர சிலுலவயபில 
ஜதாஙகும்ேபாது தனது தாலய நிலன்தது,அவருலடய 
சீடர்க்ளில ஒருவரிடம் அவலரக் ்கவனி்ததுக் ஜ்காள்ளுமாறு 
ேபசினார. ்கடுலமயான ே்காப்ததிலும், அநீதியானேநர்ததிலும்  
மற்ற எலைாவற்றிற்கும் நடுவபிலும் இேயசு அன்புடன் 
மன்னிக்்கவும் ஜசயலபடவும் ்காரணம், அவர  சுயநை்ததுடன் 
இருக்்கவபிலலை. 

உங்கள் ஜசாநத சுயநைம்தான் உங்கல்ள ே்காபபபடு்தது்கிறது, 
ஆனாலும் நீங்கள்   சுய்ததிற்கு மரிக்்க ேவண்டும் என்று 
ேவதம் கூறு்கிறது. என்னிடம் ஒரு சடைம் இருநதால, நான் 
அலத அவமதிக்்கைாம், உலதக்்கைாம், துபபைாம் அலைது 
புறக்்கணபிக்்கைாம். ஆனால அது உண்லமயபிேைேய சடைமா்க 
இருநதால, அது பதிை்ளிக்்காது. உங்கல்ளச சுற்றியுள்்ள 
வபிஷயங்களுக்கு நீங்கள் பதிை்ளிபபதற்்கா்க நடநது ஜ்காள்ளும் 
வபிதம், அநத ஜவ்ளிபபுற வபிஷயங்க்ளால அலை; ஆனால 
உங்கள் உட்புற்ததில இருபபேத ்காரணமாகும். உங்கல்ள 
தவறான வழியபில நட்ததும்  எலைா தலட்கல்ளயும் 
நீக்்கிவபிட முயன்றால , நீங்கள் ஒருேபாதும் வபிசுவாச்ததில 
அவவ்ளவு வலுவா்க இருக்்க மாட்டீர்கள்.  ஆனால நீங்கே்ள 
அலத சமா்ளிக்்க முடியும். நீங்கள் இேயசுலவ உங்கள் 
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வாழக்ல்கயபின் ேதவனாக்்கினால, உங்கல்ள ேநசிபபலத வபிட 
அவலரயும், அவருலடய ராஜய்தலதயும், மற்றவர்கல்ளயும்  
ேநசிக்்க முடியும். நீங்கள் அலதச சுயமா்கக் ல்கயாளும் 
ேபாது உங்கள் வாழக்ல்கயபில ஏற்பட்ட சசசரவும், சரசலசயும் 
நின்றுவபிடும் என்பலத நீங்கள் ்காண்பபீர்கள்.

ேதவன் உங்கள் வாழக்ல்கயபில ஜசயத எலைாவற்லறயும் 
பயன்படு்ததுவதற்்கான ஒரு சிறநத சாவபி என்னஜவன்றால, 
சுயநை ேநாக்்கங்களுக்்கா்க அவர உங்களுக்கு ராஜய்தலத 
வழங்கவபிலலை என்பலத நீங்கள் உணர ேவண்டும். 
ஒவஜவாரு ேதலவ்கல்ளயும் உங்களுக்கு்த தருவதற்்கா்க 
அவர இநத வபிஷயங்கல்ளச ஜசயயவபிலலை.உங்கள் 
சுய்தலத மறுபபதற்கும், சுயநைமான வாழலவ  இழபபதற்கும் 
நீங்கள் ்கற்றுக் ஜ்காள்்ள ேவண்டும். அபஜபாழுது வாழக்ல்க 
என்னஜவன்று நீங்கள் உண்லமயபில ்கண்டுபபிடிக்்க்த 
ஜதாடஙகு்கிறரீ்கள். உங்கல்ள வபிட மற்றவர்கல்ள ேநசிபபதில 
தான், உங்கள் ே்காப்தலதயும்,்காயங்கல்ளயும் மற்றும் 
உங்களுக்குள் இருக்கும் எலைாவற்லறயும் தீர்ததுக் ஜ்காள்்ள்த 
ஜதாடஙகுவரீ்கள்.

நான் ஜசான்ன இநத சிை வபிஷயங்கள் மூைம்,ேதவன் 
உங்கள் இருதய்தலத திறக்்க  ேவண்டும் என்றும், 
உங்களுலடய ஜசாநத சுயநைம்தான் உங்களுக்கு வரு்தத்தலத 
ஏற்படு்தது்கிறது என்பலத உணர்ததுவார என்று நான் 
பபிரார்ததிக்்கிேறன். பழிலய ேவறு எங்காவது லவபபதற்குப 
பதிைா்க, நீங்கள் ஜபாறுபலப ஏற்றுக் ஜ்காள்்ள ேவண்டும், அலத 
எதிரஜ்காள்்ள ேவண்டும், ேதவனுக்கு முன்பா்க உங்கல்ள்த 
தாழ்தத  ேவண்டும், ேமலும் உங்கள் வாழக்ல்கயபில அவலர 
உள்ே்ள வரச ஜசாலைி,  அவலர ஜபரியவராக்்கிக் ஜ்காள்்ள 
ேவண்டும். நீங்கள் ஜவற்றியபில நடக்்க இதுேவ வழி.
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சீஷ்ததுவ ே௧ள்வபி௧ள் மற்றும் ே௧ள்வபி௧ளுடன் 
பயன்படும் வசனங௧ள்

1. மாற்கு 9: 33-34-ஐ வாசியுங்கள்.்கபபரநகூமுக்கு ஜசலலும் 
வழியபிலசீடர்கள் எலதப பற்றி வாதிட்டார்கள்?

மாற்கு 9: 33-35 - அவர ்கபபரநகூமுக்கு வநது, வடீ்டிேை 
இருக்கும்ேபாது, அவர்கல்ள ேநாக்்கி: நீங்கள் வழியபிேை 
எலதக்குறி்தது உங்களுக்குள்ே்ள தரக்்கம்பண்ணபினரீ்கள் 
என்று ே்கட்டார.அதற்கு அவர்கள் ேபசாமைிருநதார்கள்; 
ஏஜனனில அவர்கள் தங்களுக்குள்ே்ள எவன் ஜபரியவன் 
என்று வழியபில தரக்்கம்பண்ணபினார்கள்.அபஜபாழுது 
அவர உட்்காரநது, பன்னிருவலரயும் அலழ்தது: 
எவனா்கிலும் முதலவனாயபிருக்்க வபிரும்பபினால அவன் 
எலைாருக்கும் ்கலடயானவனும், எலைாருக்கும் 
ஊழியக்்காரனுமாயபிருக்்கக்்கடவன், என்றார.

2. இது நம் அலனவரின் சுயநை்தலதயும் பபிரதிபைிக்்கிறதா?

3. மாற்கு 9:35 ஐப படியுங்கள். இநத வார்தலதயபின் படி, ஒருவன் 
முதலவனாயபிருக்்க வபிரும்பபினால அவன் எலைாருக்கும் 
எபபடி இருக்்க ேவண்டும்?

4. லூக்்கா 22: 24-27-ல இேயசுவபின் ேபாதலனலய வபிரிவா்க 
வபி்ளக்குங்கள்.

லூக்கா 22: 24-27 - அன்றியும் தங்க்ளில எவன் 
ஜபரியவனாயபிருபபான் என்று அவர்களுக்குள்ே்ள 
வாக்குவாதம் உண்டாயபிற்று.அவர அவர்கல்ள 
ேநாக்்கி: புறொதியாரின் ராொக்்கள் அவர்கல்ள 
ஆளு்கிறார்கள்; அவர்கள்ேமல அதி்காரம் 
ஜசலு்தது்கிறவர்களும் உப்காரி்கள் என்னபபடு்கிறார்கள். 
உங்களுக்குள்ே்ள அபபடியபிருக்்கக் கூடாது; உங்க்ளில 
ஜபரியவன் சிறியவலனபேபாைவும், தலைவன் 
பணபிவபிலடக்்காரலனபேபாைவும் இருக்்கக்்கடவன்.
பநதியபிருக்்கிறவேனா, பணபிவபிலடஜசய்கிறவேனா, எவன் 
ஜபரியவன்? பநதியபிருக்்கிறவன் அலைவா? அபபடியபிருநதும், 
நான் உங்கள் நடுவபிேை பணபிவபிலடக்்காரலனபேபால 
இருக்்கிேறன்.



10
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5. நீதிஜமாழி்கள் 13:10 ஐப படியுங்கள். என்ன ்காரண்ததால 
மட்டும் வாது பபிறக்கும்? 

நீ்திெமாழதி்கள் 13:10 - அ்கநலதயபினாலமா்ததிரம் வாது 
பபிறக்கும். நன்கு அறிவுறு்ததபபடுவது ஞானம்.

6. ்கைா்ததியர 2:20 -ஐ வாசியுங்கள். நாம் எபபடி நம் 
வாழக்ல்கலய வாழ ேவண்டும்?

்கைாத்்தியர் 2:20 - ்கிறிஸ்துவுடேனகூடச 
சிலுலவயபிைலறயபபட்ேடன்; ஆயபினும், 
பபிலழ்ததிருக்்கிேறன்; இனி நான் அலை, ்கிறிஸ்துேவ 
எனக்குள் பபிலழ்ததிருக்்கிறார; நான் இபஜபாழுது 
மாம்ச்ததில பபிலழ்ததிருக்்கிறேதா, என்னில 
அன்புகூரநது எனக்்கா்க்த தம்லம்ததாேம ஒபபுக்ஜ்காடு்தத 
ேதவனுலடய குமாரலனபபற்றும் வபிசுவாச்ததினாேை 
பபிலழ்ததிருக்்கிேறன்.

7. ம்தேதயு 7:12 ஐ வாசியுங்கள். சுயநை்ததிற்்கான மாற்று 
மருநது என்ன?

மத்்்யு 7:12 -  மனுஷர உங்களுக்கு எலவ்கல்ளசஜசயய 
வபிரும்பு்கிறரீ்கே்ளா, அலவ்கல்ள நீங்களும் அவர்களுக்குச 
ஜசயயுங்கள்; இதுேவ நியாயபபபிரமாணமும் 
தீரக்்கதரிசனங்களுமாம்.
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பதில ஆதாரங௧ள்

1. மாற்கு 9: 33-34-ஐவாசியுங்கள். ்கபபரநகூமுக்கு ஜசலலும் 
வழியபில சீடர்கள் எலதப பற்றி வாதிட்டார்கள் ?

அவர்்கள் ்ங்களுககுள்்ளே எவன் ெபரியவன் என்று 
வழதியில வா்திடடார்்கள்

2.  இது நம் அலனவரின் சுயநை்தலதயும் பபிரதிபைிக்்கிறதா?

ஆம்

3. மாற்கு 9:35 ஐபபடியுங்கள். இநத வார்தலதயபின்படி, ஒருவன் 
முதலவனாயபிருக்்க வபிரும்பபினால அவன் எலைாருக்கும் 
எபபடி இருக்்க ேவண்டும்?

்வைைக்காரனா்க இருக்க ்வண்டும். 

4. லூக்்கா 22: 24-27-ல இேயசுவபின் ேபாதலனலய வபிரிவா்க 
வபி்ளக்குங்கள்.

"்மலும், வரவிருககும் ராஜயத்்தில யார் ெபரியவர் 
என்று அவர்்கள் ்ங்களுககுள்வா்திடத் ெ்ாடங்கதினர். 
இ்யசு அவர்்களேிடம், 'இந் உை்கதில ராஜாக்களும் 
ெபரிய மனி்ர்்களும் ்ங்கள் மக்கைளேச் சுற்்திலும் 
்கடடைளேயிடு்கதி்ார்்கள், ஆனாலும் அவர்்கள் "மக்களேின் 
நண்பர்்கள்" என்று அைழக்கபபடு்கதி்ார்்கள். ஆனால 
உங்களேிைட்ய, மதி்கப ெபரியவர்்கள் மதி்கக குை்ந் 
ப்வியில இருக்க ்வண்டும், ்ைைவர் ஒரு 
ஊழதியைரப ்பாை இருக்க ்வண்டும். ெபா�வா்க 
எஜமானர் ்மைஜயில அமர்ந� அவர� ஊழதியர்்களோல 
்சைவ ெசயயபபடு்கதி்ார். ஆனால இங்்க இலைை! 
நான் உங்கள் ்வைைக்காரன் "(லூக்கா 22: 24-27, பு்திய 
வாழகை்க ெமாழதிெபயர்பபு)

5. நீதிஜமாழி்கள் 13:10 ஐ படியுங்கள். என்ன ்காரண்ததால 
மட்டும் வாது பபிறக்கும்? 

அ்கநை்
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சுயநலம்: எலலலா துக்கங்களுககும் ஆதலாரம்   பலாடம் 1
ஆன்ட்ரூ ேவலாமக

6. ்கைா்ததியர 2:20 –ஐ வாசியுங்கள். நாம் எபபடி நம் 
வாழக்ல்கலய வாழ ேவண்டும்?

்கதி்திஸ்�வின் விசுவாசத்்ால (அலை� ்கதி்திஸ்�ைவ 
விசுவாசதிபப்ன் மூைம்), ெசாந் பைங்கள் அலை� 
பைவனீங்களோல அலை.

7. ம்தேதயு 7:12 ஐ வாசியுங்கள். சுயநை்ததிற்்கான மாற்று 
மருநது என்ன?

்்வைன ைமயமா்க ைவத்�, மனுஷர் உங்களுககு 
எைவ்கைளேச் ெசயய விரும்பு்கதி்ரீ்்க்ளோ, அைவ்கைளே 
நீங்களும் அவர்்களுககுச் ெசயயுங்கள்;
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பாடம்  2

்்வனுைடய வார்த்ை்ைய 
எவவாறு ்தியானிபப�

டான் க்ேரா 

தியானி்ததல என்்கிற வார்தலதயபின் ஜபாருள், 
பபிரதிபைி்ததல, ஆழநது சிநதி்ததல, மனதில திட்டமிடுதல, 
ேநாக்்கம் ஜ்காள்ளுதல, நிரணயபி்ததல என்பதாகும். இதன் 
்கிேரக்்க வார்தலதயானது “மனதிற்குள் ஏேதா ஒன்லறச 
சுழற்றுதல” என்பலதக் குறிக்்கிறது. ேமலும் இது ்கற்பலன 
ஜசயதல என்றும் ஜமாழிஜபயரக்்கபபடு்கின்றது.

தியான்ததிற்கு ேவதா்கம்ததில ஜ்காடுக்்கபபட்டிருக்்கிற 
இரண்டு ்காரணங்கள்: சரியான ஞான்தலத ஆழநது 
சிநதி்தது அறிதல. இது மனலதப புதுபபபி்ததல ,ஜெபபி்ததல, 
ஸ்ேதா்ததரி்ததல மற்றும் தியானி்ததல மூைமா்க ேதவலன 
அவர வார்தலதயபின் மூைமா்க ேதடுதல என்றும் ஜபாருள் 
ஜ்காள்்ளபபடு்கிறது. அதாவது அவலரேய ஆழநது சிநதிபபதும், 
பரவசமலடவதும், ஜமயமறபபதாகும்.

தியான்தலத தலைபபுவாரியான ஆயவபின் மூைம் 
ஜசயயைாம். ஆழநது சிநதிக்்க ஒரு தலைபலப்த 
ேதரநஜதடுபபது. (உ.) ஞானஸ்நானம்.இநத வார்தலத 
்கிேரக்்க்ததில இருநேதா , எபபிேரய்ததில இருநேதா அலைது 
ஒரு நலை அ்கராதியபில இருநேதா வலரயலற ஜசயயுங்கள். 
இநத வார்தலத எநத மூைவார்தலதயபிைிருநது வநதது எனக் 
்கண்டுபபிடியுங்கள். ேவத்ததில,  மனநதிரும்புதல (அப. 2:38), பாவ 
மன்னிபபு ஜபறுதல  (அப. 2:38),வபிசுவாசி்ததல, (மாற்கு 16:16),  
இரட்சிபபலடதல   (I ேபதுரு 3:21), ஞானஸ்தானம் ஜபறுதல 
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தேவனுடைய வார்தடேடய எவவாறு ேியானிப்பது ்பாைம் 2
ைான் கதரா

(அப. 22:16)    ேபான்ற வசனங்கல்ள எடு்ததுக்ஜ்காண்டு, அதற்கு 
ஜதாடரபுலடய பாடங்கல்ளஆழநது ஆராயசசி ஜசயயுங்கள்.

உங்களுக்ே்க்த ேதான்றும் ே்கள்வபி்கல்ளேயா அலைது 
ேவத்ததில எழும் ே்கள்வபி்கல்ளேயா சிநதி்தது ஆராய ேவண்டும்.
(உ):ஞானஸ்நான்ததிற்கு முன்பா்க அலடய ேவண்டிய 
தகுதி்கள் எலவேயனும் உண்டா? ஞானஸ்நான்ததின் 
ேநாக்்கம் என்ன? இது எபேபாது முதல பழக்்க்ததில வநதது? 
எநதக் ்காைக் ்கட்ட்ததில?

தியான்தலத வபிரிவான ஆயவபின் மூைம் ேமற்ஜ்காள்்ளைாம்.
அதாவது ேவதா்கம்ததில ஒரு  பு்தத்க்ததில உள்்ள ஒவஜவாரு 
வசனமா்க ஆயவு ஜசயதல. இதில ஜசயயேவண்டியது 
என்னஜவன்றால, நீண்ட ்காைமா்க இதன் அலன்தது 
உள்்ளடக்்க்தலதயும் படி்ததுபபழ்கி இருக்கும் நீங்கள் பு்தத்கம் 
முழுவலதயும் ஆழநது சிநதி்தது ஆராய ேவண்டும். 
(அ்கராதி்கள் மற்றும் வசனங்கள்)

தியான்தலத, வார்தலத ஆயவபின் மூைமா்கவும் 
ஜசயயைாம். சிை வார்தலத்களுக்கு அர்ததம் என்ன? 
வபிசுவாசிபபது என்றால என்ன? ேதவன் என்்கிற வார்தலதக்கு 
ஜபாருள் என்ன? இேயசு என்்கிற வார்தலதக்கு அர்ததம் 
என்ன? ்கிறுஸ்து என்்கிற வார்தலதக்கு ஜபாருள் என்ன? 
நியாயபபடு்ததுதல என்்கிற வார்தலதக்கு அர்ததம் என்ன?

ேவதா்கம்ததில உள்்ள பகுதி்க்ளில இருநது நீங்கள் 
தியானிக்்கைாம். வழக்்கமா்க ஒரு பகுதி என்பது பலேவறு 
ஜசாற்ஜறாடர்கல்ளக் ஜ்காண்ட ஒரு எண்ணங்க்ளின் 
பபிரிவு. ஒரு எழு்ததா்ளர தாங்கள் வைியுறு்ததும் ்கரு்தலத 
மாற்றும்ஜபாழுது அவர்கள் ஒரு புது பகுதிலய்த ஜதாடங்கி 
எழுதுவார.

ேவத்ததின் வழிேய தியானிக்கும் ஜபாழுது, ஏன் இநதக் 
ே்கள்வபி ே்கட்்கபபட்டுக் ஜ்காண்ேட இருக்்கிறது? இநத 
இட்ததில அதன் ஜதாடரபு என்ன? ேபான்ற  ே்கள்வபிக்குறி 
மற்றும் நிறு்ததற்குறி்கல்ளக் ்கவனியுங்கள்.

ேவதா்கம தியானம் என்பது ஜவறும் வார்தலத்கல்ள 
மட்டும் பாரபபதிலலை. அநத வார்தலத்களுக்குப பபின்னால 
இருக்கும் ேதவலனப பாரபபதுமாகும்.
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தேவனுடைய வார்தடேடய எவவாறு ேியானிப்பது ்பாைம் 2
ைான் கதரா

சீஷ்ததுவ ே௧ள்வபி௧ள் மற்றும் ே௧ள்வபி௧ளுடன் 
பயன்படும் வசனங௧ள் 

1. தியானி என்னும் வார்தலதக்குப ஜபாருள் என்ன?

2. ேவதா்கம தியான்ததிற்்கான இரண்டு ்காரணங்கள் என்ன?

3. தலைபபு வாரியான ஆயவு என்றால என்ன?

4. ேவதா்கம ஜவ்ளிபபாட்டு ஆயவு என்றால என்ன?

5. லூக்்கா 6:46 வாசிக்்கவும். ேதவன்/ஆண்டவர  என்னும் 
வார்தலதக்குப ஜபாருள் என்னஜவன்று நிலனக்்கிறரீ்கள்?

லூக்கா 6:46 என்லன ஆண்டவேர! ஆண்டவேர! என்று 
நீங்கள் ஜசாலைியும் நான் ஜசாலலு்கிற படி நீங்கள் 
ஜசயயாமற் ேபானஜதன்ன?

6. மத்தேயு 1:21 வாசி்க்்கவும், இயேசு என்னும் வார்த்தலயின் 
அர்த்தம் என்ன?

மத்்்யு 1:21 “அவள் ஒரு குமாரலனப ஜபறுவாள், அவருக்கு 
இேயசு என்று ேபரிடுவாயா்க; ஏஜனனில அவர தமது 
ெனங்க்ளின் பாவங்கல்ள நீக்்கி அவர்கல்ள இரட்சிபபார 
என்றான்”

7. லூக்்கா 23:1-2 வாசிக்்கவும். ்கிறிஸ்து என்னும் 
வார்தலதக்்கான ஜபாருள் என்னஜவன்று நிலனக்்கிறரீ்கள்?

லூக்கா 23:1-2 “அவர்களுலடய கூட்ட்ததாஜரலைாரும் 
எழுநதிருநது, அவலரப பபிைா்ததுவபினிட்ததிற்குக் 
ஜ்காண்டுேபாய, இவன் தன்லனக் ்கிறிஸ்து 
என்னபபட்ட ராொஜவன்றும், ராயருக்கு வரி ஜ்காடுக்்க 
ேவண்டுவதிலலைஜயன்றும்  ஜசாலைி, ெனங்கல்ளக் 
்கை்கபபடு்ததக் ்கண்ேடாம் என்று அவர ேமல குற்றஞசாட்ட்த 
ஜதாடங்கினார்கள்.” 

8. பகுதி  என்றால என்ன?
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9. ேவதா்கம தியானம் என்பது ஜவறும் வார்தலத்கல்ள 
மட்டும் பாரபபதிலலை. அநத வார்தலத்களுக்குப பபின்னால 
இருக்கும் ேதவலனப பாரபபதுதாகும்.  
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பதில ஆதாரங௧ள்

1. தியானி என்னும் வார்தலதக்குப ஜபாருள் என்ன?

பிர்திபைதித்்ல, ஆழந� சதிந்தித்்ல, மன்தில ் திடடமதிடு்ல, 
்நாக்கம் ெ்காள்ளு்ல, நதிர்ணயித்்ல என்ப்ாகும்.

2. ேவதா்கம தியான்ததிற்்கான இரண்டு ்காரணங்கள் என்ன?

சரியான ஞானத்ை் ஆழந� சதிந்தித்� அ்தி்ல. இ� 
அ்திைவப பு�பபித்்ல, ெஜபித்்ல, ஸ்்்ாத்்ரித்்ல 
மற்றும் ்தியானித்்ல மூைமா்க ்்வைன அவர்  
வார்த்ை்யின் மூைமா்க ்்டு்ல

3. தலைபபுவாரியான ஆயவு என்றால என்ன?

ஆழந� சதிந்திக்க ஒரு ்ைைபைபத் ்்ர்நெ்டுத்� 
ஆராயவ� 

4. ேவதா்கம ஜவ்ளிபபாட்டுஆயவு என்றால என்ன?

்வ்ா்கமத்்தின் ஒரு புத்்்கத்ை் எடுத்�க ெ்காண்டு, 
அ்தில ஒவெவாரு வசனமா்க ஆராய்ல. 

5. லூக்்கா6:46 வாசிக்்கவும். ேதவன்/ பபிரபு என்னும் 
வார்தலதக்குப  ஜபாருள் என்னஜவன்று  நிலனக்்கிறரீ்கள்? 

நாம் ்ீகழபபடியும் ஒருவர் (�்ைாளேிையப ்பாை) 

6. ம்தேதயு1:21 வாசிக்்கவும், இேயசு என்னும் வார்தலதயபின் 
அர்ததம் என்ன?

ஜனங்களேின் பாவங்கைளே நீக்கதி அவர்்கைளே இரடசதிபபவர் 

7. லூக்்கா23:1-2 வாசிக்்கவும். ்கிறிஸ்து என்னும் வார்தலதக்்கான 
ஜபாருள் என்னஜவன்று நிலனக்்கிறரீ்கள்? 

ராஜாவா்க அபி்ஷ்கம் ெசயயபபடடவர்
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8. பகுதி என்றால என்ன?      

பல்வறு ெசாற்ெ்ாடர்்கைளேக ெ்காண்ட ஒரு 
எண்ணங்களேின் பிரிவு

9. ேவதா்கம தியானம் என்பது ஜவறும் வார்தலத்கல்ள 
மட்டும் பாரபபதிலலை. 

அந் வார்த்ை்்களுககுப பின்னால இருககும் 
்்வைனப பார்பப�மாகும்.
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மனை்ப பு�பபித்்ல
டான் க்ேரா 

இன்று மனம் புதிதாக்குதலைக் குறி்ததுப 
பாரக்்கபேபா்கிேறாம். நான் இரண்டு ேவதபகுதி்கல்ள படிக்்க  
வபிரும்பு்கிேறன். முதைாவது   பபிைிபபபியர 4:8: ''்கலடசியா்க, 
சே்காதரேர,உண்லமயுள்்ளலவ்கஜ்ளலவ்கே்ளா,ஒழுக்்கமு
ள்்ளலவ்கஜ்ளலவ்கே்ளா, நீதியுள்்ளலவ்கஜ்ளலவ்கே்ளா,்கற்
புள்்ளலவ்கஜ்ளலவ்கே்ளா, அன்புள்்ளலவ்கஜ்ளலவ்கே்ளா, 
நற்்ீகர்ததியுள்்ளலவ்கஜ்ளலவ்கே்ளா, புண்ணபியம் எதுேவா, 
பு்கழ எதுேவா அலவ்கல்ளேய சிநதி்ததுக்ஜ்காண்டிருங்கள்." 
நாம் சிநதிக்்க ேவண்டிய ்காரியங்கள் உண்டு என்று 
அபேபாஸ்தைனா்கிய பவுல ஜத்ளிவா்கக் கூறு்கிறார. ேவறு 
வபிதமா்க ஜசாலை ேவண்டுமானால, நம்முலடய சிநதலன்கல்ள 
நாம் ேதரநஜதடுக்்கைாம். ேராமர 7:22,23 ஆம் வசன்ததின்படி,  
ேதவ வார்தலதக்கு முரணான சிநதலன்கள் சிை ேநரங்க்ளில 
நமக்கு வரு்கிறது என்று நான் அறிேவன். நமக்குள்ே்ள 
இருநது ேபார புரி்கிற பாவபபபிரமாணமானது  நம்முலடய 
சிநலதலய்த  தாக்கு்கிறது. நாம் அபபடிேய உட்்காரநதிருநது, 
நம் சிநதலன்கல்ள  நமக்குள் கூடு்கட்ட வபிடாமல, நமக்கு 
ேவண்டிய சிநதலன்கல்ள நாம் ஜதரிநஜதடுக்்கைாம் என்று 
ேவதா்கமம் நமக்கு பபிைிபபபியரிைிருநது ஜசாலலு்கிறது.  ஒரு 
மனிதனின் இருதய்ததின் நிலனவு எபபடி இருக்்கிறேதா 
அபபடிேய அவன் இருக்்கிறான் என்று ேவதா்கமம் 
(நீதிஜமாழி்கள் 23:7) ஜசால்கிறது. எனேவ நாம் என்ன 
சிநதிக்்கிேறாம் என்பது மி்கவும்  முக்்கியமானது.

 ேராமர 12:1,2 இல  ேவதா்கமம் ஜசால்கிறது, 
"அபபடியபிருக்்க, சே்காதரேர, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்கல்ளப 
பரிசு்ததமும் ேதவனுக்குப பபிரியமுமான ெவீபைியா்க 
ஒபபுக்ஜ்காடுக்்க ேவண்டுஜமன்று, ேதவனுலடய இரக்்கங்கல்ள 
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முன்னிட்டு உங்கல்ள ேவண்டிக்ஜ்காள்ளு்கிேறன்: 
இதுேவ நீங்கள் ஜசயய்ததக்்க பு்ததியுள்்ள ஆராதலன. 
நீங்கள் இநதப பபிரபஞச்ததிற்கு ஒ்தத ேவஷநதரியாமல, 
ேதவனுலடய நன்லமயும் பபிரியமும் பரிபூரணமுமான 
சி்ததம் இன்னஜதன்று பகு்ததறிய்ததக்்கதா்க, உங்கள் 
மனம் புதிதா்கிறதினாேை மறுரூபமாகுங்கள்.” நம்முலடய 
மனலதப புதிதாக்கு்கிறதினாேை நாம் மறுரூபமா்க 
முடியும் என்று ேவதா்கமம் ஜசால்கிறது. அபபலேைா 
வபிண்்கைம் வபிண்ஜவ்ளிக்குச ஜசன்றேபாது, ஒவஜவாரு 
ப்தது நிமிட்ததிற்கும் அதன் ேபாக்்கில சிை திரு்ததங்கள் 
ஜசயயபபட்டுக் ஜ்காண்டிருநதது உங்களுக்கு்த ஜதரியுமா? 
ே்காணல மாணைான பாலதயபில அவர்கள் சநதிரலன 
ஜசன்றலடநதார்கள்.  அவர்கள் ேசரநதேபாது, அவர்கள் 
இறஙகுவதற்்கா்க குறிக்்கபபட்ட 500 லமல நீ்ள படை்ததில 
எபபடிேயா ஒரு சிை அடி்களுக்குள் இருக்்க்ததக்்கதா்க  
இறங்கினார்கள். அநத முழுபபயணமும் ஜவற்றி்கரமா்க   
அலமநதது. நாம்   ெவீபைியா்க   இருபபதின்   மூைம் 
நம்முலடய ்கர்ததரா்கிய இேயசு ்கிறிஸ்துவுக்கு பூரண 
அரபபணமுள்்ளவர்க்ளா்க நம்முலடய வாழக்ல்கபபாலதலய 
அலம்ததுக் ஜ்காள்்ள ேவண்டும். ெவீபைியா்க இருபபதின் 
பபிரசசலன என்னஜவன்றால, சிை ேநரங்க்ளில, பைிபபீட்தலத 
வபிட்டு வபிை்கி ஓடி வபிட வபிரும்புவதால, ேதவேன,எனக்கு 
நீர ேவண்டும்; உம்முலடய வழி்கள் ேவண்டும் என்று  
அவவபேபாது நம்முலடய சிநலதயபில, திரு்ததங்கள் 
ஜசயயபபட்டுக் ஜ்காண்டிருக்்க ேவண்டும். 

நம்லம பூரணமா்க அரபபணபிக்்கிேறாம் என்பேதாடு 
மா்ததிரமலை, நாம் ஜவற்றி்கரமான ்கிறிஸ்தவ ெவீபியம் 
நட்தத நம்முலடய மனலதப புதிதாக்கு்கிறதினாேை 
மறுரூபபபடுவதும் அவசியமான ஒரு பகுதியாகும்.  நாம் உை்கப 
பபிர்காரமான வபில்ளவு்கல்ள வபிரும்பவபிலலைஜயன்றால, 
உை்கபபபிர்காரமான முலறயபில சிநதிக்்கவும் கூடாது. பபிைிபபபியர 
4:8ல நாம் வாசிக்்கிறபடி, நாம் எலத சிநதிக்்க ேவண்டுஜமன்பலத்த 
ஜதரிநஜதடுக்்க முடியும். அன்புள்்ளலவ்கஜ்ளலவ்கே்ளா, 
நற்்ீகர்ததியுள்்ளலவ்கஜ்ளலவ்கே்ளா, அலவ்கல்ளேய சிநதி்ததுக் 
ஜ்காண்டிருங்கள்." பலழய ஏற்பாட்டுக் ்காை்ததில,  அவர்கள் 
என்ன ஜசயவார்கஜ்ளன்றால, ேதவனுலடய வார்தலதலய 
எடு்தது, ்கதவு நிலை்க்ளிலும், தங்கள் ஆலட்க்ளிலும், 
எபேபாதும் அவர்களுக்கு முன்பா்க இருக்குமாறு  லவ்ததுக் 
ஜ்காள்வார்கள். ேதவனுலடய வார்தலத்கல்ளப பற்றி 
அவர்கள் இரவும் ப்கலும் ேபசிக் ஜ்காண்டிருக்்க ேவண்டுஜமன 
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ேதவன் அவர்களுக்கு ேபாதி்ததிருநதார. அேதாடு அவர்கள் 
இநதக் ்காரியங்கல்ள எலைாம் தங்கள் பபிள்ல்ள்களுக்கு 
ஜசாலை ேவண்டும். இலதப பற்றி சிநதிபபது மி்கவும் 
முக்்கியம். உண்லமயபிேை ஜவற்றி்கரமான வாழக்ல்க 
வாழவதற்கு நாம் ேதவனுலடய வார்தலதலய எபஜபாழுதும் 
நமக்கு முன்பா்க லவ்ததிருக்்க ேவண்டுஜமன்பது மி்கவும் 
முக்்கியம். அன்புள்்ளலவ்கல்ளயும், நீதியுள்்ளலவ்கல்ளயும், 
நற்்ீகர்ததியுள்்ளலவ்கல்ளயும் சிநதிபபதற்கு எதிரான ்காரியம் 
என்னஜவன்றால, ேதவனுக்குரிய ்காரியங்கல்ளயும்,  
ஆவபிக்குரிய ்காரியங்கல்ளயும்  சிநதிக்்காமல இருபபதாகும். 
ேராமர 8:6 ஜசால்கிறது, ''மாம்சசிநலத மரணம்," ஆனால 
அதின் மறுபகுதி ஜசால்கிறது, “ஆவபியபின் சிநலதேயா 
ெவீனும் சமாதானமுமாம்.'' ேதவனுலடய ஆவபியபின் 
்காரியங்கல்ள சிநதிபபது ெவீனாயும் சமாதானமாயும் 
இருக்்கிறது. ஆனால வபிபசார்தலதக் குறி்ததும், இநத உை்கப 
பபிர்காரமான ்காரிய்தலதக் குறி்ததும், பண்தலதக் குறி்ததும், 
ஜபாரு்ளாலசக் குறி்ததும் சிநதிக்்க்த துவஙகுேவாமானால 
நம்முலடய வாழவபில என்ன நடக்கும் என்று உங்களுக்கு்த 
ஜதரியுமா? ஒருவன் எபபடி சிநதிக்்கிறாேனா, அவன் அபபடிேய 
இருக்்கிறான். நாம் அபபடிேய ஜசயலபட்த துவங்கிவபிடுேவாம். 
நாம் இநத ்காரியங்கல்ள நம்முலடய வாழவபில ஜசயய்த 
ஜதாடங்கி, நம்முலடய வாழக்ல்கலய அழி்ததுவபிடுேவாம். 
உண்லமயபில ஆவபிக்குரிய ேபாராட்டம் என்பது எபஜபாழுதும் 
பபிசாலச எதிர்தது நிற்பதும் ்கடிநதுஜ்காள்வதும் மட்டுமலை - 
சிை ேநரங்க்ளில அலத ஜசயய ேவண்டிய ேதலவயபிருக்கும். 
ஆனால ஆவபிக்குரிய ேபாராட்டம் என்பது நாம் எலத 
சிநதி்ததுக் ஜ்காண்டிருக்்கிேறாம் என்பதும், எதில நம்முலடய 
சிநலத நாட்டமாயபிருக்்கிறது என்பதுேம. 

ஏசாயா 26:3ல ேதவலன உறுதியா்கப பற்றிக்ஜ்காண்டவலன 
அவர பூரணசமாதான்ததுடன் ்கா்ததுக் ஜ்காள்வார என்று 
ேவதா்கமம் ஜசால்கிறது. ேராமர 12ல ஜசாலைபபட்டுள்்ளது 
ேபாை நாம் நம்முலடய வாழக்ல்கயபில  அவவபேபாது 
திரு்ததங்கள் ஜசயய ேவண்டியதாயபிருக்கும். "ேதவேன, அநத 
சிநதலன்கள் தவறானலவ. நான் திரும்பபி என் மனலதப 
புதுபபபி்தது, அன்புள்்ளலவ்கள் எலவ்கே்ளா, நீதியுள்்ளலவ்கள் 
எலவ்கே்ளா, நற்்ீகர்ததியுள்்ளலவ்கள் எலவ்கே்ளா அலவ்கல்ள 
சிநதிக்்க ேவண்டும்.  

எனேவ உங்களுக்குள் ச்ததுருவபின் ேபாராட்டங்கள் 
்காணபபட்டாேைா, நீங்கள் அடிலம்ததன்ததில இருநதாேைா, 
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சிநதிக்்க ேவண்டாதலவ்கல்ள  சிநதி்ததுக் ஜ்காண்டிருநதாேைா, 
உடனடியா்க நீங்கள் உங்கல்ளக் ்கட்டுபபடு்தத ேவண்டும். 
ேவதம் ஜசால்கிறது, "நீங்கள் ேதவனிட்ததில ஜநருங்கி  
ேசரநதால, அவரும்  உங்க்ளிட்ததில ஜநருங்கி ேசருவார. 
பபிசாசுக்கு எதிர்தது நிலலுங்கள், அபஜபாழுது அவன் 
உங்கல்ளவபிட்டு ஓடிபேபாவான்." நான் என்னுலடய 
வாழவபிலும் ்காரியங்கல்ள நழுவவபிட்டு, ேசாரவும், த்ளரவும் 
என்லன ஜநருங்கச ஜசயததுண்டு.  அநத ேநரங்க்ளில 
ேவதா்கம்தலத படி்தது, அதில , "ேதவேன, நீர என்லனபபற்றி 
இபபடியா்க ஜசாலலு்கிறரீ, ேதவேன நீர தான் என்னுலடய 
ஜபைன்," என்ஜறலைாம் ஜசாலவது மி்கக் ்கடினம். ஜவற்றி 
என்பது எவவ்ளவு எ்ளிதில அலடயக்கூடியது என்று 
உங்களுக்கு்த ஜதரியுமா? இபஜபாழுது ச்ததுருவானவன் 
எனக்கு  ஜசயவலத நான் எதிரக்்கப ேபா்கிேறன். நான் 
ேவத்தலத்த திறநது சிை வார்தலத்கல்ள வாசிபபேதாடு 
மட்டுமலை, அவவார்தலத்க்ளின் பபின்னால உள்்ள ேதவேனாடு 
இலணநது ஜ்காள்்ளப ேபா்கிேறன். அவரில என் மனம் 
தாபரிக்்க ஜசயயப ேபா்கிேறன். ்கர்ததாேவ, என்லனப பற்றி 
நீர இவவபிதமா்கக் கூறியபிருக்்கிறரீ, நான் மன்னிக்்கபபட்டவன், 
சு்ததி்கரிக்்கபபட்டவன், உம்முலடய அன்லபவபிட்டு ஒன்றும் 
என்லனப பபிரிக்்க முடியாது என்று நீர ஜசாலைியபிருக்்கிறரீ" 
என்று ஜசாலை ேவண்டும். நீங்கள் அமரநதிருநது, ேதவன் 
உங்களுக்்கா்க ஜசயத எலைாவற்லறயும் சிநதிக்கும்ேபாது, 
சிை ஜநாடிபஜபாழுதில, மற்ற ்காரியங்கல்ள எலைாம் 
மறநதுவபிடுவரீ. 

 நான் ஒரு உதாரண்தலத ஜசாலை வபிரும்பு்கிேறன். 
ஒருவர இவவபிதமா்க ஒருமுலற ஜசான்னார, "இபஜபாழுது, 
இன்னும் ப்தது நிமிடங்களுக்கு நீங்கள் இ்ளம் சிவபபு 
நிற யாலன்கல்ளக் குறி்தது சிநதிக்்க ேவண்டாம்." என்ன 
நடநதஜதன்று உங்களுக்கு்த ஜதரியுமா? அடு்தத ப்தது 
நிமிடங்களும் நாங்கள் ஜசயதஜதலைாம் இ்ளம் சிவபபு 
யாலன்கல்ளக் குறி்தேத ேயாசி்ததுக் ஜ்காண்டிருநேதாம். 
பபின்பு அவர ே்கட்டார,''சுதநதிர ேதவபியபின் சிலையபின் நிறம் 
என்ன? பசலச என்று ஒருவர ஜசான்னார. ''நலைது, அநத 
சிலையபில எநதக் ்கர்தலத உயர்ததிப பபிடி்தது நிற்்கிறாள்?'' 
என்று ே்கட்டார. ஒருவர வைது ்கரம் என்று ஜசான்னார. 
பபின்பு அவர, " சுதநதிர ேதவபியபின் சிலையபில அவள் ல்கயபில 
லவ்ததிருபபது என்ன?” என்று ே்கட்டார. ஒரு டாரச வபி்ளக்கு 
என்று ஒருவர ஜசான்னார. பபின்னர அவர ே்கட்டார, "இ்ளம் 
சிவபபு யாலன்கல்ளப பற்றிய உங்கள் சிநதலனக்கு என்ன 
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நடநதது?'' என்று ே்கட்டார. அலவ்கள் ேபாயவபிட்டன. 
"இலவ்கல்ள நீங்கள் நிலனக்்கக் கூடாது'' என்று ஜசாலவதில 
அர்ததமிலலை. ஏஜனன்றால அபபடிச ஜசான்னால அநத 
சிநலதலன தான் வரும். அநத சிநலதலன்கல்ள மற்ற 
நற்சிநலதலன்கல்ள லவ்தது அபபுறபபடு்தத ேவண்டும் 
என்று உண்லமயபில ேவதா்கமம் நமக்குச ஜசால்கிறது. இநத 
சிநலதலன்கள் நமக்கு எதிரா்க வரும்ேபாது, நாம் சிநதிக்்க 
ேவண்டாதலவ்கல்ள சிநதி்ததுக் ஜ்காண்டிருக்்கிேறாம் என்று 
உணரும்ேபாது, உடேன நம்முலடய புதிய அலடயா்ள்தலத 
நிலனவுக்குக் ஜ்காண்டுவர ேவண்டும். நாம் உடனடியா்க 
ேதவனிடமா்க்த திரும்பபி, பக்்கங்க்ளிலுள்்ள வார்தலத்க்ளால 
அலை, அவவார்தலத்க்ளின் பபின்னால உள்்ள ேதவேனாடு 
இலணயேவண்டும். நாம் அபபடி ஜசயயும்ேபாது, நம்முலடய 
மனது ேதவனிலும் ஆவபியபின் ்காரியங்க்ளிலும் தங்கி, 
ேதவ சமாதான்ததாலும் ெவீனாலும் மறுரூபமலடவலதக் 
்காண்பபீர்கள் என்று ேவதா்கமம் ேராமர 8:6ல ஜசால்கிறது. 
என் சே்காதரேர, நீங்கள் இலவ்கல்ள சிநதி்தது, ்கிறிஸ்து 
உங்களுக்ஜ்கன்று வாங்கிக் ஜ்காடு்தத சுதநதிர்ததிலும் 
சுயாதீன்ததிலும் நடநதிடுங்கள். 



24

மனதைப் புதுப்்பிதைல்      ்ாடம் 3 
டான் க்ரா

சீஷ்ததுவ ே௧ள்வபி௧ள் மற்றும் ே௧ள்வபி௧ளுடன் 
பயன்படும் வசனங௧ள் 

1. ேராமர 12:1,2 வாசிக்்கவும். நம்முலடய சரீரங்க்ளால நாம் 
என்ன ஜசயயேவண்டும்?                                                       

்ராமர் 12:1,2 - “அபபடியபிருக்்க, சே்காதரேர, நீங்கள் உங்கள் 
சரீரங்கல்ளப பரிசு்ததமும் ேதவனுக்குப பபிரியமுமான 
ெவீபைியா்க ஒபபுக்ஜ்காடுக்்கேவண்டுஜமன்று, 
ேதவனுலடய இரக்்கங்கல்ள முன்னிட்டு உங்கல்ள 
ேவண்டிக்ஜ்காள்ளு்கிேறன்; இதுேவ நீங்கள் ஜசயய்ததக்்க 
பு்ததியுள்்ள ஆராதலன.நீங்கள் இநதப பபிரபஞச்ததிற்கு 
ஒ்தத ேவஷநதரியாமல, ேதவனுலடய நன்லமயும் 
பபிரியமும் பரிபூரணமுமான சி்ததம் இன்னஜதன்று 
பகு்ததறிய்ததக்்கதா்க, உங்கள் மனம் புதிதா்கிறதினாேை 
மறுரூபமாகுங்கள்.” 

2. ேராமர 12:2 வாசிக்்கவும் . இநத வசனம் நமக்கு ஜசாலவது, 
நாம் ________________ ேவறுபட்டு இருக்்க ேவண்டும்.

3. அபேபாஸ்தைர 17:11 வாசிக்்கவும். நாம் எதனுடன் இலசநது 
சிநதிக்்க ேவண்டும்?

அப்பாஸ்்ைர் 17:11 “அநதப பட்டண்ததார 
மேனாவாஞலசயாய வசன்தலத ஏற்றுக்ஜ்காண்டு, 
்காரியங்கள் இபபடியபிருக்்கிறதா என்று தினநேதாறும் 
ேவதவாக்்கியங்கல்ள ஆராயநதுபார்தததினால, 
ஜதசேைானிக்ே்கயபில உள்்ளவர்கல்ளபபாரக்்கிலும் 
நற்குணசாைி்க்ளாயபிருநதார்கள்.” 

4. ேராமர 8:5-6 வாசிக்்கவும். ஆவபியபின் சிநலதஜயன்பது 
______________ 

்ராமர் 8:5-6 “அன்றியும் மாம்ச்ததின்படி நடக்்கிறவர்கள் 
மாம்ச்ததுக்குரியலவ்கல்ளச   சிநதிக்்கிறார்கள்; ஆவபியபின்படி 
நடக்்கிறவர்கள் ஆவபிக்குரியலவ்கல்ளச சிநதிக்்கிறார்கள்.
மாம்சசிநலத மரணம்; ஆவபியபின் சிநலதேயா ெவீனும் 
சமாதானமுமாம்”.

5. ேராமர 12:1-2 வாசிக்்கவும். இநத வசனங்க்ளின்படி நாம் 
ஜசயய ேவண்டிய இரண்டு ்காரியங்கள் என்ன? 



25

மனதைப் புதுப்்பிதைல்      ்ாடம் 3
டான் க்ரா

6. ஏசாயா 26:3 வாசிக்்கவும். நாம் பூரண சமா தான்ததில 
எபபடி்த தரி்ததிருக்்க முடியும்? 

ஏசாயா 26:3, 4 “உம்லம உறுதியாயப பற்றிக்ஜ்காண்ட 
மனலதயுலடயவன் உம்லமேய நம்பபியபிருக்்கிறபடியால, 
நீர அவலனப பூரண சமாதான்ததுடன் ்கா்ததுக்ஜ்காள்வரீ.
்கர்ததலர என்ஜறன்லறக்கும் நம்புங்கள்; ்கர்ததரா்கிய 
ேயே்காவா நி்ததிய ்கன்மலையாயபிருக்்கிறார.

7. ஏசாயா 26:3 வாசிக்்கவும். நாம் எநஜதநத வழி்க்ளில 
நம்முலடய மனலத ேதவனில லவக்்க முடியும்? 
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பதில ஆதாரங௧ள்
1. ேராமர 12:1 வாசிக்்கவும். நம்முலடய சரீரங்க்ளால நாம் 

என்ன ஜசயயேவண்டும்?  

அவற்ை் ்்வனுககு  வழஙகுங்கள் அலை� 
ஒபபுகெ்காடுங்கள்

2. ேராமர 12:2 வாசிக்்கவும் . இநத வசனம் நமக்கு ஜசாலவது, 
நாம் ______________ ேவறு பட்டு இருக்்க ேவண்டும்.

உை்கம் அலை� அவிசுவாசதி்கள் 

3. அபேபாஸ்தைர 17:11 வாசிக்்கவும். நாம் எதனுடன் இலசநது 
சிநதிக்்க ேவண்டும்? 

்்வனுைடய வசனமா்கதிய வார்த்ை்யில 

4. ேராமர 8:5-6 வாசிக்்கவும். ஆவபியபின் சிநலதஜயன்பது 
______________ 

ஜவீனும் சமா்ான�ம்.

5. ேராமர 12:1-2 வாசிக்்கவும். இநத வசனங்க்ளின்படி நாம் 
ஜசயய ேவண்டிய இரண்டு ்காரியங்கள் என்ன?

நம்ைம ஜவீ பைதியா்க ்்வனுககு ஒபபுகெ்காடுத்்பபின் 
நம்�ைடய மனை் பு�பபிக்க ்வண்டும்

6. ஏசாயா 26:3 வாசிக்்கவும். நாம் பூரண சமாதான்ததில 
எபபடி்த தரி்ததிருக்்க முடியும்? 

நம்�ைடய  மனை் ்கர்த்்ரிடத்்தில ைவக்க ்வண்டும்

7. ஏசாயா 26:3 வாசிக்்கவும். நாம் எநஜதநத வழி்க்ளில 
நம்முலடய மனலத ேதவனில லவக்்க முடியும்? 

ெஜபம், ஸ்்்ாத்்திரம், வார்த்ை்யின் ்தியானம் மற்றும் 
நன்்தி ெசலுத்�்ல 
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பாடம் 4 

 ்கதி்திஸ்�வுைடய  சைபயின் 
�க்கதியத்�வம்

டான் க்ேரா

இன்று ்கிறிஸ்துவுலடய  சலபயபின் முக்்கிய்ததுவ்தலதக் 
குறி்ததுப படிக்்கைாம். ேவதா்கம்ததில எபபிேரயர10:25 ஜசால்கிறது: 
''சலப கூடிவருதலைச சிைர வபிட்டுவபிடு்கிறது ேபாை நாமும் 
வபிட்டுவபிடாமல, ஒருவருக்ஜ்காருவர பு்ததிஜசாலைக்்கடேவாம்.  
நா்ளானது சமீபபி்ததுவரு்கிறலத எவவ்ளவாயப பாரக்்கிறரீ்கே்ளா 
அவவ்ளவாயப பு்ததி ஜசாலைேவண்டும்.'' ்கிறிஸ்துவுலடய  
சலபயபின் முக்்கிய்ததுவ்தலத நாம் பாரக்கும்ேபாது, 
என்னுலடய ே்கள்வபி, "சலப என்பது என்ன?” 

அஜமரிக்்காவபில ஜ்காைராேடா ஸ்பபிரிஙஸ் என்்கிற 
இட்ததில உள்்ள ஒரு உள்ளூர சலபயபில சீட்ததுவ 
நற்ஜசயதிபபணபி பயபிற்சிலய நட்ததிேனன். இலத எபபடி 
பயன்படு்தத ேவண்டுஜமன்று நாங்கள் அவர்களுக்குப பயபிற்சி 
ஜ்காடு்தது, ்க்ள்ததில இறங்கி அலதச ஜசயற்படு்ததிேனாம். 
அநத சலப மக்்களுடன் இலணநது ஆறு வாரங்கள் 
பணபியாற்றியதில, அவர்கள் அலைாமல மற்றவர்க்ளிட்ததில 
20 ேவதா்கமக் குழுக்்கல்ள ஸ்தாபபிக்்க முடிநதது. சிை 
மாதங்க்ளா்க அநத ேவதா்கம குழுக்்க்ளில உள்்ள மக்்கே்ளாடு 
இலணநது பணபிஜசயேதாம். அநத ேபாத்கர ஒருநாள் 
என்ேனாடு ேபசியது என்லனக் குழபபபியது. அவர ே்கட்டார: 
"இரட்சிக்்கபபட்டவர்கல்ள ்கர்ததர அனுதினமும் சலபயபிேை 
ேசர்ததுக்ஜ்காண்டிருநதார என்று ேவதா்கமம் ஜசால்கிறது. 
இநத ேவதா்கம குழுக்்க்ளில உள்்ள மக்்கள் சலபக்கு வருவலத 
நம்மால ஏன் பாரக்்க முடியவபிலலை?" 
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நாம் ்க்ள்ததில இறங்கியேபாது, மக்்கள் இரட்சிக்்கபபட்டுக் 
ஜ்காண்டும், சீடர்க்ளாக்்கபபட்டுக்ஜ்காண்டும் இருநதனர. 
அவர்களுக்கு ஊழியமும் ஜசயயபபட்டது. ஆனால அநத 
ேபாத்கர குறிபபா்க அர்ததபபடு்ததியது என்னஜவன்றால, 
"அவர்கள் ஏன் ஞாயபிறு ்காலையபில  இநதக் ்கட்டிட்ததில 
ஒன்று ேசர வராமல  இருக்்கிறார்கள்?". சலபலயக் குறி்தது 
என்னுலடய வபி்ளக்்கம் சற்று மாறுபட்டதா்க இருநதது. அநதப 
ேபாத்கர ஜசான்னது எனக்குக் ்கஷடமா்க இருநதது. எனக்கு 
என்ன ஜசயவஜதன்று ஜதரியவபிலலை. நான் நிலன்தேதன், 
உண்லமயபிேை இநத சீஷ்ததுவ நற்ஜசயதிபபணபி பயபிற்சி 
ேவலை ஜசய்கிறதா? மக்்க்ளின் வாழக்ல்கலய நாம் இதனால 
சநதிக்்க முடி்கிறதா? நாம் பைலர சநதிக்்கிேறாம் என்று 
எனக்கு்த ஜதரியும், ஆனால எனக்கு ஏற்பட்ட குழபபம் 
என்னஜவன்றால, சநதிக்்கபபட்ட மக்்கள் ஏன் ஞாயபிறு ்காலை 
ஆராதலனக்கு வராமல இருக்்கிறார்கள். 

"சலப" என்்கிற வார்தலதலயக் குறி்தது ஒரு ஆராயசசிலய 
ேமற்ஜ்காண்ேடன். நான் ்கண்டுபபிடி்ததவற்லற இநதப 
பாட்ததில உட்படு்ததியுள்ே்ளன். ேராமர 16:3, 1 ஜ்காரிநதியர 
16:19, ஜ்காேைாஜசயர 4:15, பபிேைேமான் 2, அபேபாஸ்தைர 
5:42, 20:20 ஆ்கிய வசனங்க்ளில புதிய ஏற்பாட்டு ்காைங்க்ளில 
ஒரு சிைரின் வடீு்க்ளில நலடஜபற்ற சலப்கல்ளக் குறி்தது 
ேவதா்கமம் முதன்லமயா்கப ேபசு்கிறது. எலைாவபித 
சலப்களும் இருக்்கிறஜதன்று எனக்கு்த ஜதரியும். வடீ்டு 
சலப்கள், சிறிதும் ஜபரிதுமான மக்்கல்ளக் ஜ்காண்ட சலப்கள், 
இன்னும் ஜபரிய சலப்கள் எலைாம் இருக்்கிறது. புதிய 
ஏற்பாட்டு சலப மக்்க்ளின் வடீு்க்ளில சிறுசிறு குழுக்்க்ளா்க 
சநதி்தததா்க்த ேதான்றுவது தான் என் ்கவன்தலத மி்கவும் 
ஈர்ததது. 

ைாரன்ஸ் ஓ ரிசசரட்ஸ் எழுதிய ேவதா்கம 
வார்தலத்களுக்்கான ஜவ்ளிபபட வபி்ளக்்க அ்கராதியபில (பக்்கம் 
164) ஜசால்கிறபடி, ''சலப என்்கிற வார்தலதலயக் குறி்தது மக்்கள் 
சற்று குழபபமலடவலத நாம் ஜபாறு்ததுக் ஜ்காள்்ள ேவண்டும். 
அநத வார்தலதலய பலேவறு வழி்க்ளில பயன்படு்தது்கிேறாம். 
ஒரு குறிபபபிட்ட ்கட்டிட்தலதப ஜபாருட்படு்தது்கிேறாம் 
(உதாரணமா்க 4வது ஜதருவபில உள்்ள சலப), மற்றும் ஒரு 
ஞாயபிற்றுக்்கிழலம கூடுல்கலய (உதாரணமா்க இன்லறக்கு 
நீங்கள் சலபக்குச ஜசன்றரீ்க்ளா?) இவவபிதமான பயன்பாடு்கள் 
ேவதா்கம்ததில இலலை. நான் ஜதாடரநது சிநதி்தேதன், 
அதனுலடய அர்ததம் என்ன? ''சலப'' என்்கிற வார்தலத எலத 
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அர்ததபபடு்தது்கிறது? இன்னும் சிைவற்லற எடு்ததுக்்காட்ட 
வபிரும்பு்கிேறன். ஜதாடரநது ஜசால்கிறது, "ஆராதிக்்க வரு்கிற 
வபிசுவாச மக்்க்ளின் கூட்டமா்க சலபலயக் ்கருதுவலதவபிட 
மதபபபிர்காரமான ேசலவ்களுக்கு பயன்படு்கிற ஒரு 
்கட்டிடமா்க சலபலய அேந்கர எண்ணுவதால, சலப என்்கிற 
வார்தலத மாறுபட்ட ஜபாருள் தருவதா்கிறது. சலபக்்கான 
்கிேரக்்க வார்தலத 'எக்்ளிசியா', இலத எழு்ததின்படி பார்ததால, 
ஆராதிபபதற்கு, அலைது ஜெபபிபபதற்கு அலைது துதிபபதற்கு 
அலைது ேதவலன ேநாக்்கிப பாரபபதற்கு கூடு்கிற ஒரு மக்்கள் 
கூட்ட்தலதேய குறிக்்கிறது. ேவறுசிை ்காரியங்கல்ளயும் 
இஙகு ஜ்காண்டுவரு்கிேறன். இது ஜசால்கிறது, "எக்்ளிசியா 
என்்கிற புதிய ஏற்பாட்டு வார்தலத எ்ததலன வபிசுவாசி்கல்ள 
ேவண்டுமானலும் குறிக்்கைாம் - வடீு்க்ளில சநதிக்்கிற சிறு 
குழுக்்களுக்கும் பயன்படு்ததைாம். (ேராமர 16:5). ஒரு ஜபரிய 
பட்டண்ததில உள்்ள அலன்தது வபிசுவாசி்களுக்கு ேசர்ததும் 
(அப.11:22) பயன்படு்ததைாம் அலைது பூே்கா்ள ரீதியா்க ஒரு 
ஜபரும் பகுதிக்கும் -ஆசியா அலைது ்கைா்ததியா என்்கிற 
வபித்ததிலும் - குறிக்்கைாம்." இன்னும் ஜசால்கிறது, "சலபயபின் 
சரியான சநதிபபு ஒரு வடீ்டில நி்கழுவதா்க இருநதது. 
இபபடி ஒரு கூட்டம் கூடுல்கயபில, ஒரு பாடல இருநதது, 
ஒரு உபேதச வார்தலத இருநதது, ஒரு ஜவ்ளிபபாடு, ஒரு 
அநநிய பாலஷ அலைது வபியாக்்கியானம் (1ஜ்காரிநதியர 
14:26) இருநதது. தனிபபட்டவர்கள் ப்கிரநதுஜ்காண்டார்கள் - 
அவர்கள் ஜசாலவலத மற்றவர்கள்   ்கவனி்ததுக்   ே்கட்டார்கள்  
(1 ஜ்காரிநதியர 14:29 ). இபபடிபபட்ட  ப்கிரநதுஜ்காள்்கிற  
வார்தலத்கள்  மூைம் சலபயானது ஒரு வபிசுவாச சமுதாயமா்க 
நிலைநிற்பதற்கு அவசியமா்க இருநதது . ஒவஜவாரு நபரும் 
தங்களுலடய ஆவபிக்குரிய வர்ததினால பங்க்ளிக்்கவும், 
ேசலவ ஜசயயவும் எதிரபாரக்்கபபட்டார்கள்.'' 

எபபிஜரயர 10:25 ஜசால்கிறது, ''சலப கூடிவருதலைச சிைர 
வபிட்டுவபிடு்கிறதுேபாை நாமும் வபிட்டுவபிடாமல." இேயசுலவ 
ேநாக்்கிபபாரக்்க, ஆண்டவலர்த துதிக்்க, ஆண்டவரிட்ததினின்று 
ஆேைாசலன்கல்ளப ஜபற்றுக்ஜ்காள்்ள, அலத ஜசயற்படு்தத 
கூடிவரு்கிற ஒரு மக்்கள் கூட்டமா்க சலப இருநதது. புதிய 
ஏற்பாட்டு சலபயபின் பபிரதான ேநாக்்கம் பக்திவபிரு்ததியா்க 
இருநதது. வபிசுவாச்ததில ஒருவலரஜயாருவர ்கட்டி எழுபபும் 
ேநாக்்க்ததுடன் அவர்கள் கூடி வநதார்கள். 

ஆரம்ப்காை சலப  ஒரு சுவபிேசஷ சலபயா்க  
இருநதது.  இேயசு ்கிறிஸ்துலவப பற்றிய வபிசுவாச்தலதப 
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ப்கிரநதுஜ்காண்டு எலைா இடங்க்ளிலும் மக்்கள் 
சிதறடிக்்கபபட்டார்கள்.அவர்கள் ஜசயதலதப ேபாைேவ, 
்கர்ததர சலபயபில அலனவலரயும் ேசர்ததார - ஒரு 
்கட்டிட்ததில அலை - ஆனால மனநதிரும்பபி, வபிசுவாசிக்கும் 
ேதவனுலடய மக்்க்ளிடம் ேசர்ததார. ஒருவருக்ஜ்காருவர 
ேசலவ ஜசயவதற்கும், ஒன்றா்க உணலவப ப்கிரவதன் மூைம், 
ஒருவருக்ஜ்காருவர கூட்டுறவு ஜ்காள்வதற்கும், அவர்க்ளின் 
ஆவபிக்குரிய தாைநது்கல்ளப பயன்படு்ததினார்கள். அவர்கள் 
ஒன்றா்க இருநதேபாது ஒருவருக்ஜ்காருவர ஆவபிக்குரிய 
பரிசு்கல்ள வழங்கினர. பபின்னர அவர்கள் ஜவ்ளிேய ஜசன்று 
வார்தலதலயப பபிரசங்கிபபார்கள். முழு சுழற்சியும் மீண்டும் 
ஜதாடஙகும். அவர்கள் ்கர்ததரா்கிய இேயசு ்கிறிஸ்துலவ 
வபிசுவாசி்தது ,  தங்கல்ள ஒன்று ேசர்ததார்கள். அவர்கள் 
எஙகு கூடியபிருநதாலும் பரவாயபிலலை என ஒரு இட்ததில 
அலைது யாராவது வடீ்டில கூடினார்கள். இது ஒரு ஜபரிய 
அ்ளவபிைான நபர்க்ளா்க இருக்்கைாம், அலைது வடீு்க்ளில ஒரு 
சிறிய எண்ணபிக்ல்கயபிைான நபர்க்ளா்க இருக்்கைாம். அவர்கள் 
்கர்ததருலடய நாம்ததினாேை ஒன்றா்கச சநதி்ததது ,தங்கள் 
தாைநது்கல்ளப பயன்படு்ததுவதற்கும், ஒருவருக்ஜ்காருவர 
ஊக்குவபிபபதற்கும், ஒருவருக்ஜ்காருவர கூட்டுறவு 
ஜ்காள்வதற்கும் தவபிர, மற்றலவ்கள் ஒரு ஜபாருட்டலை.

ந்கரம் முழுவதும் இருபது ஜவவேவறு ேவதா்கமபள்்ளி்க்ளில 
சநதிபபதன் மூைம் ,நான் முன்னர குறிபபபிட்ட உள்ளூர 
சலபயபின்   மூைம் சீட்ததுவ சுவபிேசஷ திட்ட்ததுடன் நாங்கள் 
என்ன ஜசயது ஜ்காண்டிருநேதாம் என்பலத ்கண்டுபபிடி்தேதாம். 

நாங்கள் இருபது ஜவவேவறு சலப்க்ளில சநதிக்்கிேறாம்.  
இன்று நமக்கு்த ஜதரிநதபடி அது சலபயா்க  அலை; ஆனால 
நாங்கள் வார்ததிற்கு இருபது தடலவ்கள் “சலப” என்ற 
ஜபயரில, ஒருவருக்ஜ்காருவர ஊக்்கம்ளிபபதற்்கா்கவும், 
்கர்ததரா்கிய இேயசுவுக்கு அறிவுறு்ததபபடுவதற்்கா்கவும் 
,்கர்ததரா்கிய இேயசு என்ற ஜபயரில நாங்கள் ஒன்றா்கச 
சநதி்தது, ேதவனுலடய வார்தலதயபிைிருநது, நம்முலடய 
ஆவபிக்குரிய தாைநது்கல்ளப பயன்படு்ததுவதற்்கா்கவும் 
சநதி்தேதாம்,

நீங்கள் எநத சலபக்குச ஜசன்றாலும் பரவாயபிலலை 
- நீங்கள் ஒரு மதசசாரபற்ற சலபயபிேைா அலைது  ஒரு 
ஜம்கா சலபயபிேைா அலைது ஒரு சிறிய வடீ்டுக் குழுவபிேைா  
சநதிக்்கிறரீ்கள் என்றால - நீங்கள் பாரக்கும்ேபாது ேவதம் 
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ஜசால்கிறது நாள் ஜநருங்கி வரு்கிறது, பாவம் ஜபருகும்ேபாது, 
ேதவனின் ்கிருலப அதி்கமா்கிறது. ேதவனுலடய  மக்்க்ளின் 
இநத கூட்டங்களுக்குள் அருள் ஜபருகும். இேயசு ்கிறிஸ்துவபின் 
ஊழிய்ததின் ஒரு பகுதிலயக் ஜ்காண்ட சலபயபில, ஒவஜவாரு 
வபிசுவாசியும் ஒருவருக்ஜ்காருவர ஊழியம் ஜசயயைாம், 
ஒருவருக்ஜ்காருவர அறிவுறு்ததைாம், உங்கள் ஆவபிக்குரிய 
தாைநலத ஒருவருக்ஜ்காருவர பயன்படு்ததி ஊக்குவபிக்்கைாம்.

வபிசுவாசி்கள் குழுவுடன் இநத வழியபில சநதிபபதன் 
மூைம் நாம் அலனவரும் பயனலடேவாம். ்கர்ததரா்கிய 
இேயசுவபின் ஜபயரில சநதிபபது இரண்டு அலைது 
மூன்று ேபர தான் என்றாலும், நாம் ஒரு வழக்்கமான 
அடிபபலடயபில சநதிக்்க ேவண்டும். நம்முலடய ஆவபிக்குரிய 
வரங்கல்ளப பயன்படு்ததுவதற்கும், ஒருவருக்ஜ்காருவர 
அறிவுறு்ததுவதற்கும், ஒருவருக்ஜ்காருவர ஊக்குவபிபபதற்கும், 
இேயசுலவ ஒன்றா்கப பாரபபதற்கும், ஒருவருக்ஜ்காருவர 
ஜெபபிபபதற்கும் ஒன்றா்கச சநதிபபது நலைது. சலபலயப 
பற்றி நாம் நிலறய ஜசாலை முடியும். மூபபர்கள், 
ேமற்பாரலவயா்ளர்கள், ேபாத்கர்கள் மற்றும் சலப 
ேமைாண்லமலயப பற்றி நாம் ேபசைாம். ஆனால அது 
இநத ேபாதலனயபின் ேநாக்்கம் அலை. இநத ேபாதலனயபின் 
ேநாக்்கம் சலபயபின்  ேநாக்்க்தலத அறிநதுஜ்காள்வதும், ஒரு 
தீவபில ஒரு மனிதலனப ேபாை நாம் தனிலமபபடு்ததபபட 
ேவண்டியதிலலை என்பலதயும் அறிநது ஜ்காள்வதுதான். 
நாம் அபபடி வாழ முடியாது. நாம் இரட்சிபலபப ஜபற்றேபாது, 
வபிசுவாசி்க்ளின் உை்க்ளாவபிய சரீரமான ்கிறிஸ்துவபின் சரீர்ததில 
ேதவன்  நம்லம லவ்ததார. நமக்கு ஒருவருக்ஜ்காருவர 
ேதலவ, ஒருவருக்ஜ்காருவர ஊக்்கபபடு்ததவும், ேதவன் நமக்கு 
அ்ளி்தத ஆவபிக்குரிய தாைநது்களுடன் ஒருவருக்ஜ்காருவர 
ேசலவ ஜசயயவும், ேதவனின் சலபயா்க நாம் ஒன்றா்கச 
சநதிக்்க ேவண்டும். இன்று ேதவனுலடய மக்்களுடன் 
சநதிபபலத நான் உங்களுக்கு  ஊக்குவபிக்்கிேறன்.
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சீஷ்ததுவ ே௧ள்வபி௧ள் மற்றும் ே௧ள்வபி௧ளுடன் 
பயன்படும் வசனங௧ள்

1. எபபிஜரயர 10:25 வாசிக்்கவும். நாம் எலத வபிட்டுவபிடக் கூடாது? 

எபிெரயர் 10:25 - சலப கூடிவருதலைச சிைர 
வபிட்டுவபிடு்கிறதுேபாை நாமும் வபிட்டுவபிடாமல, 
ஒருவருக்ஜ்காருவர பு்ததிஜசாலைக்்கடேவாம்; நா்ளானது 
சமீபபி்ததுவரு்கிறலத எவவ்ளவாயப பாரக்்கிறரீ்கே்ளா 
அவவ்ளவாயப பு்ததிஜசாலைேவண்டும்.

2. அபேபாஸ்தைர 5:42 வாசிக்்கவும். தினநேதாறும் 
ேதவாைய்ததிலும், வடீு்க்ளிலும் இேயசுலவ ________________ 
மற்றும் ___________________.

அப்பாஸ்்ைர் 5:42 - தினநேதாறும் ேதவாைய்ததிேையும் 
வடீு்க்ளிேையும் இலடவபிடாமல உபேதசம்பண்ணபி, 
இேயசுேவ ்கிறிஸ்துஜவன்று பபிரசங்கி்ததார்கள்.

3.அபேபாஸ்தைர 2:42 வாசிக்்கவும். ஆதி்த திருசசலப 
ஜதாடரநது ஜசயத நான்கு ்காரியங்கள் யாலவ

4.அபேபாஸ்தைர 2:44-45 வாசிக்்கவும். ஆதி்த திருசசலப 
சலபயபில வா்கனங்கள் நிறு்ததுவதற்்கான ்கட்டுமான  
ஜசைவபிற்கு பணம் ஜ்காடு்ததது .சரியா  அலைது தவறா? 

அப்பாஸ்்ைர் 2:44-45 - வபிசுவாசி்கஜ்ளலைாரும் 
ஒருமி்ததிருநது, ச்கை்தலதயும் ஜபாதுவாய லவ்தது 
அநுபவபி்ததார்கள். ்காணபியாட்சி்கல்ளயும் ஆஸ்தி்கல்ளயும் 
வபிற்று, ஒவஜவாருவனுக்கும் ேதலவயானதற்கு்ததக்்கதா்க 
அலவ்க்ளில எலைாருக்கும் ப்கிரநது ஜ்காடு்ததார்கள்.

5. 1ஜ்காரிநதியர 12:28 வாசிக்்கவும். ேதவன் தம்முலடய 
சலபயபிேை லவ்ததிருக்்கிற எட்டு வபி்ததியாசமான 
வரங்கல்ள பட்டியைிடவும். 

1 ெ்காரிந்தியர் 12:28 - ேதவனானவர சலபயபிேை முதைாவது 
அபேபாஸ்தைலரயும், இரண்டாவது தீரக்்கதரிசி்கல்ளயும், 
மூன்றாவது ேபாத்கர்கல்ளயும், பபின்பு அற்புதங்கல்ளயும், 
பபின்பு குணமாக்கும் வரங்கல்ளயும், ஊழியங்கல்ளயும், 
ஆளுல்க்கல்ளயும், பைவபித பாலஷ்கல்ளயும் ஏற்படு்ததினார
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6. 1ஜ்காரிநதியர 14:26 வாசிக்்கவும். ேதவனுலடய மக்்கள் 
சலபயா்க ேசரநது சநதிக்கும்ேபாது, அவர்களுலடய 
வரங்கல்ள பயன்படு்ததுவதற்்கான சுதநதிரம் இருநதது. 
அவர்கள் கூடினேபாது நடநத ஐநது ்காரியங்கல்ளக் 
குறிபபபிடவும்.

1ெ்காரிந்தியர் 14:26 - நீங்கள் கூடிவநதிருக்்கிறேபாது, ஒருவன் 
சங்ீகதம் பாடு்கிறான், ஒருவன் ேபாத்கம்பண்ணு்கிறான், 
ஒருவன் அநநியபாலஷலயப ேபசு்கிறான், ஒருவன் 
இர்கசிய்தலத ஜவ்ளிபபடு்தது்கிறான், ஒருவன் 
வபியாக்்கியானம் பண்ணு்கிறான். சே்காதரேர, இது என்ன? 
ச்கைமும் பக்திவபிரு்ததிக்ே்கதுவா்கச ஜசயயபபடக்்கடவது.

7. அபேபாஸ்தைர 6:1 வாசிக்்கவும். புதிய ஏற்பாட்டின் 
ஆதி்ததிருசசலப அனுதின உணலவ பங்கிட்டது ____________. 

அப்பாஸ்்ைர் 6:1 - அநநாட்்க்ளிேை, சீஷர்கள் 
ஜபரு்கினேபாது, ்கிேரக்்கரானவர்கள், தங்கள் 
வபிதலவ்கள் அன்றாட்க வபிசாரலணயபில திட்டமாய 
வபிசாரிக்்கபபடவபிலலைஜயன்று, எபபிஜரயருக்கு வபிேராதமாய 
முறுமுறு்ததார்கள்.

8. யாக்ே்காபு 1:27 வாசிக்்கவும். பபிதாவா்கிய ேதவனுக்கு 
முன்பா்க பக்தியாயபிருபபது

யாக்்காபு 1:27 -  திக்்கற்ற பபிள்ல்ள்களும் வபிதலவ்களும் 
படு்கிற உப்ததிரவ்ததிேை அவர்கல்ள வபிசாரிக்்கிறதும், 
உை்க்ததால ்கலறபடாதபடிக்கு்த தன்லனக் 
்கா்ததுக்ஜ்காள்ளு்கிறதுேம பபிதாவா்கிய ேதவனுக்குமுன்பா்க 
மாசிலைாத சு்ததமான பக்தியாயபிருக்்கிறது.

9. 1 தீேமா்தேதயு 5:9-11 வாசிக்்கவும். புதிய ஏற்பாட்டின் ஆதி 
சலபயால தாங்கபபட்ட வபிதலவ்களுக்கு இருக்்க ேவண்டிய 
தகுதி்கள் என்ன?

1 ்ீ் மாத்்்யு 5:9-11 - அறுபது வயதுக்குக் 
குலறயாதவளும், ஒேர புருஷனுக்கு 
மலனவபியாயபிருநதவளுமா்கி,பபிள்ல்ள்கல்ள வ்ளர்தது, 
அநநியலர உபசரி்தது, பரிசு்ததவான்்களுலடய ்கால்கல்ளக் 
்கழுவபி, உப்ததிரவபபடு்கிறவர்களுக்கு உதவபிஜசயது, 
ச்கைவபித நற்்கிரிலய்கல்ளயும் ொக்்கிரலதயாய நடபபபி்தது, 
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இவவபிதமாய நற்்கிரிலய்கல்ளக்குறி்தது நற்சாட்சி 
ஜபற்றவளுமாயபிருநதால, அபபடிபபட்ட வபிதலவலயேய 
வபிதலவ்கள் கூட்ட்ததில ேசர்ததுக்ஜ்காள்்ளேவண்டும். 
இ்ளவயதுள்்ள வபிதலவ்கல்ள அதிேை ேசர்ததுக்ஜ்காள்்ளாேத; 
ஏஜனனில, அவர்கள் ்கிறிஸ்துவுக்கு வபிேராதமாயக் 
்காமவபி்காரஙஜ்காள்ளும்ேபாது வபிவா்கம்பண்ண மனதா்கி,

10. 1 ஜ்காரிநதியர 9:14 வாசிக்்கவும். சலப வபிதலவ்கல்ளயும், 
அனாலத்கல்ளயும், ஏலழ்கல்ளயும் ஆதரிபபேதாடு , ேவறு 
எலத ஆதரிக்்கிறது

1 ெ்காரிந்தியர் 9:14 - அநதபபடிேய சுவபிேசஷ்தலத 
அறிவபிக்்கிறவர்களுக்குச சுவபிேசஷ்ததினாேை 
பபிலழபபு உண்டா்க ேவண்டுஜமன்று  ்கர்ததரும்  
்கட்டல்ளயபிட்டிருக்்கிறார. 

11. ம்தேதயு 25:35-40 வாசிக்்கவும். ்காணபிக்ல்க ஜபட்டியபில 
பண்தலதப ேபாடுவதுதான் ேதவனுக்குக் ஜ்காடுக்்கிற ஒேர 
வழி என்று மக்்கள் ஏன் எண்ணு்கிறார்கள்? 

மத்்்யு 25:35-40 - பசியாயபிருநேதன், எனக்குப 
ேபாெனஙஜ்காடு்ததீர்கள்; தா்கமாயபிருநேதன் என் 
தா்க்தலத்த தீர்ததீர்கள்; அநநியனாயபிருநேதன் என்லனச 
ேசர்ததுக்ஜ்காண்டீர்கள்; வஸ்திரமிலைாதிருநேதன், 
எனக்கு வஸ்திரஙஜ்காடு்ததீர்கள்; வபியாதியாயபிருநேதன், 
என்லன வபிசாரிக்்க வநதீர்கள்; ்காவைிைிருநேதன், 
என்லனப பாரக்்கவநதீர்கள் என்பார. அபஜபாழுது, 
நீதிமான்்கள் அவருக்குப பபிரதியு்ததரமா்க: ஆண்டவேர, 
நாங்கள் எபஜபாழுது உம்லமப பசியுள்்ளவர்க்ளா்கக் 
்கண்டு உமக்குப ேபாெனஙஜ்காடு்தேதாம்? எபஜபாழுது 
உம்லம்த தா்கமுள்்ளவர்க்ளா்கக் ்கண்டு உம்முலடய 
தா்க்தலத்த தீர்தேதாம்? எபஜபாழுது உம்லம 
அநநியரா்கக்்கண்டு உம்லமச ேசர்ததுக்ஜ்காண்ேடாம்? 
எபஜபாழுது உம்லம வஸ்திரமிலைாதவரா்கக்்கண்டு 
உமக்கு வஸ்திரஙஜ்காடு்தேதாம்? எபஜபாழுது உம்லம 
வபியாதியுள்்ளவரா்கவும், ்காவைிைிருக்்கிறவரா்கவும் 
்கண்டு, உம்மிட்ததில வநேதாம் என்பார்கள். அதற்கு ராொ 
பபிரதியு்ததரமா்க: மி்கவும் சிறியவரா்கிய என் சே்காதரரான 
இவர்க்ளில ஒருவனுக்கு நீங்கள் எலதச ஜசயதீர்கே்ளா, 
அலத எனக்ே்க ஜசயதீர்கள் என்று ஜமயயா்கேவ 
உங்களுக்குச ஜசாலலு்கிேறன் என்பார.
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12. அபேபாஸ்தைர 4:32-35, நீதிஜமாழி்கள் 3:9-10 வாசிக்்கவும். 
ஆதி சலபயபின் மூபபர்களும் ேபாத்கர்களும் பண்தலத 
லவ்தது என்ன ஜசயதார்கள்? 

அப்பாஸ்்ைர் 4:32-35, - வபிசுவாசி்க்ளா்கிய 
திர்ளான கூட்ட்ததார ஒேர இருதயமும் ஒேர 
மனமுமுள்்ளவர்க்ளாயபிருநதார்கள். ஒருவனா்கிலும் 
தனக்குள்்ளலவ்க்ளில ஒன்லறயும் தன்னுலடயஜதன்று 
ஜசாலைவபிலலை; ச்கைமும் அவர்களுக்குப 
ஜபாதுவாயபிருநதது.

்கர்ததரா்கிய இேயசுவபின் உயபிர்தஜதழுதலைக்குறி்தது 
அபேபாஸ்தைர மிகுநத பைமாயச சாட்சிஜ்காடு்ததார்கள்; 
அவர்கஜ்ளலைாரேமலும் பூரண ்கிருலப உண்டாயபிருநதது.

 நிைங்கல்ளயும் வடீு்கல்ளயும் உலடயவர்கள் அலவ்கல்ள 
வபிற்று, வபிற்்கபபட்டலவ்க்ளின் ்கிரய்தலதக் ஜ்காண்டுவநது, 
அபேபாஸ்தைருலடய பாத்ததில லவ்ததார்கள்.
அவனவனுக்கு்த ேதலவயானதற்கு்ததக்்கதாயப 
ப்கிரநதுஜ்காடுக்்கபபட்டது;  அவர்க்ளில ஒருவனுக்கும் 
ஒன்றும் குலறவாயபிருநததிலலை.

நீ்திெமாழதி்கள் 3:9-10 - உன் ஜபாரு்ளாலும், உன் எலைா 
வபில்ளவபின் முதற்பைனாலும் ்கர்ததலரக் ்கனம்பண்ணு.
அபஜபாழுது உன் ்க்ளஞசியங்கள் பூரணமாய நிரம்பும்; உன் 
ஆலை்க்ளில திராட்சரசம் புரண்ேடாடும்.
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பதில ஆதாரங௧ள்

1. எபபிஜரயர 10:25 வாசிக்்கவும். நாம் எலத வபிட்டுவபிடக்கூடாது? 

நாம் விசுவாசதி்களோ்க ஒன்்ா்க கூடிவரு்ைை 
விடடுவிடககூடா�.

2.அபேபாஸ்தைர 5:42 வாசிக்்கவும். தினநேதாறும் 
ேதவாைய்ததிலும், வடீு்க்ளிலும் இேயலவ __________________

பிரசங்கதித்� ்பா்தித்்னர். 

3.அபேபாஸ்தைர 2:42 வாசிக்்கவும். ஆதி்த திருசசலப 
ஜதாடரநது ஜசயத நான்கு ்காரியங்கள் யாலவ? 

அவர்்கள் அப்பாஸ்்ைருைடய உப்்சத்்திலும், 
அநநதி்யாநநதியத்்திலும், அபபம் பிடகு்ைதிலும் (ஒன்்ா்க 
உணவருந்தி, ஐக்கதியத்ை்ப ப்கதிர்ந� ெ்காள்ளேல) 
ெஜபத்்திலும் ்ரித்்திருந்ார்்கள். 

4. அபேபாஸ்தைர 2:44-45 வாசிக்்கவும். ஆதி்த திருசசலப 
சலபயபில வா்கனங்கள் நிறு்ததுவதற்்கான ்கட்டுமான 
ஜசைவபிற்கு பணம் ஜ்காடு்ததது. உண்லமயா அலைது 
தவறா? 

்வறு. 

5. 1ஜ்காரிநதியர 12:28 வாசிக்்கவும். ேதவன் தம்முலடய 
சலபயபிேை லவ்ததிருக்்கிற எட்டு வபி்ததியாசமான 
வரங்கல்ள பட்டியைிடவும்.

அப்பாஸ்்ைர், ்ரீ்க்க்ரிசதி்கள், அற்பு்ங்கள் 
ெசயபவர்்கள், குணமாககும் வரம் ெபற்்வர்்கள், 
நதிர்வா்க வரம் ெபற்்வர்்கள், அ்தியா் பாைஷ்களேில 
்பசும் வரம் ெபற்்வர்்கள். 

6. 1ஜ்காரிநதியர 14:26 வாசிக்்கவும். ேதவனுலடய மக்்கள் 
சலபயா்க ேசரநது சநதிக்கும்ேபாது, அவர்களுலடய 
வரங்கல்ள பயன்படு்ததுவதற்்கான சுதநதிரம் இருநதது. 
அவர்கள் கூடினேபாது நடநத ஐநது ்காரியங்கல்ளக் 
குறிபபபிடவும். 
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ஒருவர் பாடடுபபாடினார், மற்ெ்ாருவர் ்பா்தித்்ார், 
மற்ெ்ாருவர் ்்வன் ்னககுத் ்ந் ெவளேிபபாைடக 
கூறுவார், ஒருவர் அநநதிய பாைஷயில ்பசுவார், 
மற்ெ்ாருவர் ்பசபபடட்ற்கு விளேக்கம் ்ருவார்.

7.அபேபாஸ்தைர 6:1 வாசிக்்கவும். புதிய ஏற்பாட்டின் 
ஆதி்ததிருசசலப அனுதின உணலவ __________________
பங்கிட்டது.

வி்ைவ்களுடன்

8.யாக்ே்காபு 1:27 வாசிக்்கவும். பபிதாவா்கிய ேதவனுக்கு 
முன்பா்க பக்தியாயபிருபபது __________________________
அவர்க்ளின் பாடு்க்ளின்ேபாது வபிசாரிபபதாகும்.

அனாை்்கைளேயும் வி்ைவ்கைளேயும்

9. 1தீேமா்தேதயு 5:9-11 வாசிக்்கவும். புதிய ஏற்பாட்டின் ஆதி 
சலபயால தாங்கபபட்ட வபிதலவ்களுக்கு இருக்்க ேவண்டிய 
தகுதி்கள் என்ன? 

ஆ்ரிக்கபபட ்வண்டிய வி்ைவ குை்ந்� அறுப� 
வய�ைடயவரா்க இருக்க்வண்டும். ்ன் ்கணவருககு 
உண்ைமயுள்ளேவரா்க இருந்திருக்க ்வண்டும். 
அவள் ெசய் நன்ைம்களேினிமதித்்ம் மற்்வர்்களோல 
: ம்திக்கபபடு்கதி்வளோ்க இருக்க்வண்டும். ்ன் 
பிள்ைளே்கைளே நலை�ை்யில வளேர்த்்திருக்கதி்ாளோ? 
அநநதியைர உபசரித்்திருக்கதி்ாளோ? மற்் 
்கதி்திஸ்்வர்்களுககு ்ாழைமயுடன் ்சைவ 
ெசய்திருக்கதி்ாளோ? �யரத்்தில இருபபவர்்களுககு 
- உ்விெசய்திருக்கதி்ாளோ? நன்ைம ெசயவ்ற்கு 
ஆயத்்மா்க இருந்திருக்கதி்ாளோ? வய� குை்ந் 
வி்ைவ்கள் இந் படடியைதில இருக்கககூடா�.

10. 1ஜ்காரிநதியர 9:14 வாசிக்்கவும். வபிதலவ்கல்ளயும், 
அனாலத்கல்ளயும், ஏலழ்கல்ளயும் சலப ஆதரிபபேதா
டு________________________ தாங்கினது. 

வசனத்ை் ்பா்திபபவர்்கைளேயும்
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11. ம்தேதயு 25:35-40 வாசிக்்கவும். ்காணபிக்ல்க ஜபட்டியபில 
பண்தலதப ேபாடுவதுதான் ேதவனுக்குக் | ஜ்காடுக்்கிற 
ஒேர வழி என்று மக்்கள் ஏன் எண்ணு்கிறார்கள்? 

ஏெனன்்ால அவர்்களுககு அபபடி்ான் ்கற்றுக 
ெ்காடுக்கபபடடிருந்�.

 12. அபேபாஸ்தைர 4:32-35, நீதிஜமாழி்கள் 3:9-10 வாசிக்்கவும். 
ஆதி சலபயபின் மூபபர்களும் ேபாத்கர்களும் பண்தலத 
லவ்தது என்ன ஜசயதார்கள்? 

்்ைவயுள்ளேவர்்களுககுக ெ்காடுத்�, ்ங்கள் 
ெ்காடுத்்ைதின் மூைம் ் ்வைனம்கதிைமபபடுத்்தினார்்கள். 



39

பாடம் 5

விடு்ைை
டான் க்ேரா 

நாம் இன்று பபிசாசின் ேபாராட்ட்தலதக் குறி்ததுபபாரக்்கப 
ேபா்கிேறாம். இேயசு இபபூமியபில, தம்முலடய ஊழிய்ததில 
பபிசாசு்கல்ள்த துர்ததினார, பபிணபியா்ளி்கல்ள சு்கமாக்்கினார, 
மரி்தேதாலர எழுபபபினார, இன்னும் பை அற்புதங்கல்ளயும் 
ஜசயதார. அவரின் ஊழிய்ததில ஏற்ததாழ நான்்கில ஒரு 
பகுதி மக்்க்ளிட்ததிைிருநது பபிசாசு்கல்ள துர்ததுவதா்க 
இருநதது. ேவதா்கம்ததில அபேபாஸ்தைர 10:38 நமக்குச 
ஜசால்கிறது, "நசேரயனா்கிய இேயசுலவ்த ேதவன் பரிசு்தத 
ஆவபியபினாலும் வலைலமயபினாலும் அபபிேஷ்கம் பண்ணபினார: 
ேதவன் அவருடேன கூட இருநதபடியபினாேை அவர நன்லம 
ஜசய்கிறவராயும் பபிசாசின் வலைலமயபில அ்கபபட்ட 
யாவலரயும் குணமாக்கு்கிறவராயும் சுற்றி்ததிரிநதார. ேமலும் 
1 ேயாவான் 3:8 ஜசால்கிறது, ''பபிசாசினுலடய ்கிரிலய்கல்ள 
அழிக்கும்படிக்ே்க ேதவனுலடய குமாரன் ஜவ்ளிபபட்டார.� 
நான் பபிசாசு்க்ளின் தன்லமலயக் குறி்தது வபி்ததியாசமான 
்கண்ேணாட்டம் உலடயவனா்க இருநேதன் - பபிசாசு்கள், தீய 
ஆவபி்கள், அசு்தத ஆவபி்கள் என்றலழக்்கபபடு்கிறலவ்கள் 
எலைாம் உண்லமயான ெவீனுள்்ள ேதவலன ஆராதிக்்காமல, 
வபிக்ர்கங்கல்ள ஜதாழுது ஜ்காண்டிருக்்கிற இநதியாவபிேைா 
அலைது மூன்றாம் உை்க நாடு்க்ளிேைா தான் ேதான்றும் என 
தவறா்க எண்ணபிேனன். 

அஜமரிக்்காவபில, ஜடக்சாஸ் மா்காண்ததில ஒரு சலபயபில 
சிை ஆண்டு்களுக்கு முன்பா்க எனக்கு ேநரிட்ட ஒரு 
அனுபவ்தலத உங்களுடன் ப்கிரநதுஜ்காள்்ள வபிரும்பு்கிேறன். 
மக்்கள் எலைாரும் பாடிக் ஜ்காண்டிருநதேபாது, ஒரு ஜபண் 
திடீஜரன தலரயபிேை வபிழுநதாள். அவளுக்கு ஏேதா வைிபபு 
வபியாதி இருநததுேபாை்த ேதான்றியது. அஙே்க டாக்டர. லரஸ் 



40

விடுதலை        பாடம் 5
டான் க்ரா

என்ற ஜபயருலடய ஒரு மரு்ததுவர இருநதார. அநத சலபயபில 
இருநத சிைருலடய வடீு அரு்காலமயபில இருநததினால, 
அபஜபண்லண வடீ்டுக்கு எடு்ததுசஜசன்று பரிேசாதிபபது 
நலைது என்றார. நாங்கள் அவர்கள் வடீ்லட அலடநதேபாது, 
இவள் ஒரு ்காட்டுபபூலன ேபாை மாறினாள். அவ்ளின் ்கண்்கள் 
எலைாம் பரநது வபிரிநதது. இநத ஜமலைிய உருவமுலடய 
இ்ளம் வாைிபப ஜபண்ணபிைிருநது, ்கடுலமயான ஆண்குரைில 
ேபசு்கிற ஒைிவநதது. திடீஜரன அது என்லன வார்தலத்க்ளால 
தாக்்க ஆரம்பபி்ததது, ''நீ நர்க்ததிற்குப ேபா்கிறாய! நான் அலத  
மறு்தது "இலலை” என்று ஜசான்ேனன். நான் அதுேபான்ற 
்காட்சிலயக் ்கண்டிராதபடியால, மி்கவும் பபீதியலடநதவனா்க 
இருநேதன். அது ஜசான்னது, "ஆம், நீ நர்க்ததிற்கு்த தான் 
ேபா்கிறாய," நான் ஜசான்ேனன், " இலலை, நான் நர்க்ததிற்கு 
ேபா்க மாட்ேடன்.'' அதற்கு என் மீது வலைலமயும் அதி்காரமும் 
உள்்ளது ேபாை்த ேதான்றியது, எனக்கு என்ன ஜசயவஜதன்று 
ஜதரியவபிலலை, அநதப ஜபண்ணுக்குள் இருக்கும் அசு்தத 
ஆவபிலயக் ல்கயா்ள  எனக்கு்த ஜதரியவபிலலை. 

என்னுடன் இருநத நண்பர ஒருவர இலத எலைாம் ்கண்டு 
பயநது, உடேன அங்கிருநது ஜசன்று வபிட்டார.நான் தனியா்க 
அஙகு இருநேதன். நான் என்ன ஜசயவது என்று தில்க்தது 
நின்ேறன். அநதப ஜபண்ணுக்கு இயற்ல்கக்கு அபபாற்பட்ட 
ஜபைன் இருநதது, அவள் ஒருக்்காலும் ்கற்றறியாத  ஜெரமனி 
ஜமாழியபில ேபச ஆரம்பபி்ததாள் - பபிசாசின் எலைாவபிதமான 
ஜவ்ளிபபாடு்களும் அவ்ளிைிருநது வநது ஜ்காண்டிருநதன. 
பபிசாசு பபிடி்ததிருநதவ்ளா்கிய அவல்ள எபபடி ல்கயாள்வது 
என்று எனக்கு்த ஜதரியவபிலலை. ஆனால ேவத்கம்ததிற்கு  
வலைலம உண்டு என்று நான் எபேபாதும் வபிசுவாசி்தேதன் . 
நீங்கள் ஒரு குழநலதயாயபிருநது டிரக்குைா ேபான்ற பபிசாசு 
லமயமான திலரபபட்தலதப பாரபபது ேபாைிருநதது. பபிசாசு 
திடீஜரன்று அநத நபலர ேநாக்்கி வரும், உடேன அநத 
நபர ஒரு சிலுலவலய உருவுவார, அநதப பபிசாசு "ஆஆ" 
என்று ்க்ததி ேபாயவபிடும். நானும் ேவதா்கம்தலதக் குறி்தது 
அபபடி்ததான் ேயாசி்தேதன். அதற்கு வலைலம உண்டு 
என்று எனக்கு்த ஜதரியும். ஆனால அநத வலைலமலய 
எபபடி ஜவ்ளிக்ஜ்காணருவது என்று எனக்கு்த ஜதரியவபிலலை. 
இதுேபான்ற சூழநிலைலய நான் சநதி்ததிராதபடியால, அநத 
ேநர்ததில ேதவனுலடய ்கிருலப எனக்கு உதவபியது. நான் 
என் ேவதா்கம்தலத்த திறநது, புதிய ஏற்பாட்டில பபிைிபபபியர 
பு்தத்க்தலத்த திருபபபிேனன். 2 ஆம்அதி்காரம்  8 முதல11 
வசனங்கல்ள வாசிக்்க ஆரம்பபி்தேதன், "அவர மனுஷரூபமாயக் 
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்காணபபட்டு, மரணபரியநதம், அதாவது சிலுலவயபின் 
மரணபரியநதமும் ்ீகழபபடிநதவரா்கி, தம்லம்ததாேம 
தாழ்ததினார. ஆதைால ேதவன் எலைாவற்றிற்கும் ேமைா்க 
அவலர உயர்ததி, இேயசுவபின் நாம்ததில வாேனார 
பூதை்தேதார பூமியபின் ்ீகழாேனாருலடய முழங்கால 
யாவும் முடஙகும்படிக்கும், பபிதாவா்கிய ேதவனுக்கு 
ம்கிலமயா்க இேயசு்கிறிஸ்து ்கர்ததஜரன்று நாவு்கள் யாவும் 
அறிக்ல்கபண்ணும்படிக்கும், எலைா நாம்ததிற்கும் ேமைான 
நாம்தலத அவருக்கு்த தநதரு்ளினார.” 

அதற்கு அநதப பபிசாசு,''அலதச ஜசாலை ேவண்டாம் அநத 
வார்தலத்கல்ள என்னால தாங்க முடியவபிலலை! அலதச 
ஜசாலை ேவண்டாம்!" என்றது. எனன ஒரு ஆசசரியமான 
திருபபம் என்று நான் நிலன்தேதன்.  எனேவ நான்" நலைது, 
இேயசுவபின் நாம்ததில, வாேனார, பூதை்தேதார, பூமியபின் 
்ீகழாேனார அலனவரின் முழங்கால்களும் முடஙகும்.'' என்று 
ஜசான்ேனன். ''அலதச ஜசாலைேவண்டாம்! அநத வார்தலத்கல்ள 
என்னால தாங்க முடியவபிலலை! அலதச ஜசாலைேவண்டாம், 
ஜசாலைேவண்டாம்!" என்று அவள் அைறினாள்.நான் 
வசனங்கல்ள வாசிக்்க வாசிக்்க இநதப பபிசாசு இவளுக்குள் 
மட்ததனமா்க மாறிக்ஜ்காண்டிருக்்கிறது என நான் நிலன்தது 
ஜதாடரநது வாசி்தேதன்."அவர மனுஷரூபமாயக் ்காணபபட்டு, 
மரணபரியநதம், அதாவது சிலுலவயபின் மரணபரியநதமும் 
்ீகழபபடிநதவரா்கி, தம்லம்ததாேம தாழ்ததினார. ஆதைால 
ேதவன் எலைாவற்றிற்கும் ேமைா்க அவலர உயர்ததி, 
இேயசுவபின் நாம்ததில வாேனார பூதை்தேதார பூமியபின் 
்ீகழாேனாருலடய முழங்கால யாவும் முடஙகும்,'' மீண்டும் 
அேதவபிதமான பதில வநதது, "அலதச ஜசாலை ேவண்டாம், 
என்னால தாங்க முடியாது!" பபின்பு அநதப பபிசாசு அவ்ளின் 
்காது்கல்ளப பபிடி்தது, "அலதச ஜசாலை ேவண்டாம், என்னால 
அநத வார்தலத்கல்ள்த தாங்கமுடியாது, அலதச ஜசாலை 
ேவண்டாம்!” என்று ஜசாலைிக் ஜ்காண்ேட அவல்ள்த 
தலரயபிேை தள்்ளிபேபாட்டது, அவள் இேயசுவபின் நாம்ததில 
பணபிநதுஜ்காள்்ள ஆரம்பபி்ததாள். நான் ேமலும் ஜசான்ேனன், 
“இேயசுவபின் நாம்ததில வாேனார, பூதை்தேதார, பூமியபின் 
்ீகழாேனார அலனவரும் முழங்கால்களும் முடஙகும்” என்று 
கூறிேனன். 

சற்றுேநர்ததுக்கு முன்புவலர, அநதப பபிசாசு என்ேமல 
அதி்காரமும் வலைலமயும் ஜ்காண்டிருநதது. அது என்லன 
அங்கிருநது அடி்தது துர்ததிவபிடும் என்று எண்ணபிேனன் - எனக்கு்த 
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ஜதரியவபிலலை. எனக்கு்த ஜதரிநதஜதலைாம் ேதவனுலடய 
வார்தலதக்கு  வலைலம உண்டு. நான் ேவதா்கம்தலத்த 
திறநது, எேபசியர 6:17 வாசி்தேதன், "ேதவவசனமா்கிய ஆவபியபின் 
பட்டய்தலதயும் எடு்ததுக்ஜ்காள்ளுங்கள்”. ச்ததுருலவ ஜவட்டி 
வழீ்தது்கிற தாக்குதைின் ஆயுதமா்க இது இருக்்கிறது என்பலத 
்கவனியுங்கள். ேதவனுலடய வார்தலதேய ஆவபியபின் 
பட்டயம். இேயசு ேசாதிக்்கபபட்டேபாது, என்ன ஜசயதார என்று 
நிலன்ததுபபாருங்கள். பபிசாசு அவரிட்ததில வநது, "நீர எனக்கு 
முன்பா்க வபிழுநது, என்லனப பணபிநதுஜ்காண்டால, உை்க்ததின் 
எலைா இராஜயங்கல்ளயும் நான் உனக்கு்த தருேவன்," 
என்று ஜசான்னது. இேயசு "அபபாேை ேபா சா்ததாேன: உன் 
ேதவனா்கிய ்கர்ததலரப பணபிநது ஜ்காண்டு, அவர ஒருவருக்ே்க 
ஆராதலன ஜசயவாயா்க என்று எழுதியபிருக்்கிறேத” (ம்தேதயு 
4:10) என்றார. பபின்பு பபிசாசு அவலர மீண்டும் ேசாதி்ததது. 
அவேரா, ''எழுதியபிருக்்கிறது, சா்ததாேன,எழுதியபிருக்்கிறேத," 
என்று ஜசாலைி, ேதவ வார்தலதலய எடு்ததுக் ்காட்டினார. 
அவர ஆவபியபின் பட்டய்தலதப பயன்படு்ததினார, பபின்னர 
பபிசாசு அவலர வபிட்டு ஜ்காஞசக் ்காைம் நீங்கியபிருநதான் 
என்று ேவதா்கமம் ஜசால்கிறது. 

ச்ததுருலவ்த ேதாற்்கடிக்கும்படிக்கு, நமக்கு இருக்்கிற 
ஒேர ஆயுதம் ேதவனுலடய வார்தலதயா்கிய ஆவபியபின் 
பட்டயேம. நான் அதினின்று ்கற்றுக்ஜ்காண்டது என்ன என்று 
உங்களுக்கு்த ஜதரியுமா? நான் ்கற்றுக்ஜ்காண்டது இதுதான்: 
ஒவஜவாரு முலற நான் ேவதா்கம்தலதப படிக்கும்ேபாது, 
எவவ்ளவு பசியாயபிருக்்கிேறன் என்பலத உணரநது, 
அதினின்று எடு்ததுப புசிபேபன் அலைது அன்லறயதினம் 
நான் ஜசயயாமல வபிட்டுவபிட்ட ்காரியங்கல்ளப பற்றி 
ேயாசிபேபன். சீட்ததுவ்தலதக் ்கற்றுக்ஜ்காண்டு இருபபவர்கள் 
வகுபபபிற்கு வராமல இருபபதற்கு அேந்க ்காரணங்கல்ளச 
ஜசாலவார்கள் என்று எனக்கு்த ஜதரியும். ஏன் அபபடி 
ஜசால்கிறார்கள் என்று ்கண்டுஜ்காண்ேடன். ேவதா்கம்ததில 
உள்்ள சிை ்காரியங்கல்ள நாம் அறிய ேவண்டுஜமன ேதவன் 
வபிரும்பு்கிறார, சா்ததான் அலவ்கல்ள நாம் அறியக்கூடாது 
என வபிரும்பு்கிறான். எனேவ ஒவஜவாரு முலறயும் நீங்கள் 
ேதவனுலடய வார்தலதலயப படிக்்க வரும்ேபாதும் அலைது 
சீஷ்ததுவ வகுபபபிற்கு வரும்ேபாதும் ேவதா்கம்ததில உள்்ள 
சிை ்காரியங்கள் உங்களுக்கு்த ஜதரியக்கூடாது என ச்ததுரு 
வபிரும்பு்கிறான் - அநத வார்தலத்க்ளில மலறநதிருக்்கிற 
ேதவலன நீங்கள் ்காணக்கூடாது என வபிரும்பு்கிறான். 
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அநத்கார்ததின் இராஜயம் ஒன்றிருக்்கிறது, ேதவனுலடய 
அன்பபின குமாரனின் இராஜயமும் இருக்்கிறது. ஜ்காேைாஜசயர 
1:13ல பவுல ஜசால்கிறார, "இரு்ளின் அதி்கார்ததினின்று 
நம்லம வபிடுதலையாக்்கி, தமது அன்பபின் குமாரனுலடய 
ராஜய்ததிற்கு உட்படு்ததினவருமாயபிருக்்கிற பபிதாலவ 
ஸ்ேதா்ததிரிக்்கிேறாம்.'' நீங்கள் எநத இராஜய்ததில 
இருக்்கிறரீ்கள்? எஙே்க ஆட்சியும் ஆளுல்கயும் இருக்்கிறேதா 
அதுதான் இராஜயம். இேயசு ்கிறிஸ்துதான் இராொ. நீங்கள் 
உங்கள் வாழக்ல்கலய எபஜபாழுதாவது அவருக்குக் 
ஜ்காடு்ததிருக்்கிறரீ்க்ளா? இன்று நீங்கள் அவலரப 
பபின்பற்று்கிறரீ்க்ளா? அலைது மற்ற ்காரியங்கள் உங்கள் 
வாழவபில முதன்லம்ததுவம் ஜசலு்ததிக் ஜ்காண்டிருக்்கிறதா? 
லூக்்கா 6:46ல “என்லன ஆண்டவேர! ஆண்டவேர! எனறு 
நீங்கள் ஜசாலைியும், நான் ஜசாலலு்கிறபடி நீங்கள் 
ஜசயயாமற்ேபா்கிறஜதன்ன?” என்று இேயசு ஜசால்கிறார.
அவர உங்கள் வாழவபில முதன்லமயானவரா்க இருக்்க 
வபிரும்பு்கிறார. உங்கள் வாழவபின் ஆட்சிபபீட்ததிைிருநது, 
அநத முதன்லம ஸ்தான்ததிைிருநது, அவலரப பபிரிக்்க 
முயற்சிக்்கிற ஒரு அநத்கார்ததின் இராஜயம் இருக்்கிறது. 
இதற்குக் ்காரணஜமன்னஜவன்றால, ச்ததுருவானவன் அநத 
முதன்லம ஸ்தான்தலதப பபிடிக்்க வபிரும்பு்கிறான். உங்கள் 
முழு இருதய்ததுடன் நீங்கள் இன்று இேயசுவபிடம் திரும்பபி, 
ஒரு ச்ததுரு உண்டு என்பலத உணரநதுஜ்காள்ளுங்கள். அவன் 
ஜபயர சா்ததான், அவனுக்குப பபிசாசு்ததனமான வலைலம 
இருக்்கிறது, ஆனால நமக்கு அவன் ேமல அதி்காரம் உண்டு 
என ேவதா்கமம் ஜசால்கிறது. 

ம்தேதயு 10:8ல ''வபியாதியுள்்ளவர்கல்ளச 
ஜசாஸ்தமாக்குங்கள், குஷடேரா்கி்கல்ளச சு்ததம் பண்ணுங்கள், 
மரி்தேதாலர எழுபபுங்கள், பபிசாசு்கல்ள்த துர்ததுங்கள்: 
இைவசமாயப ஜபற்றரீ்கள், இைவசமாயக் ஜ்காடுங்கள்'' 
என்று இேயசு ஜசால்கிறார.இராஜய்ததின் சுவபிேசஷ்தலதப 
பபிரசங்கியுங்கள், நீங்கள் அதற்்கா்க  ஜசலலும்ேபாது, 
உங்களுக்கு ச்ததுருவபின் ேமல அதி்காரம் ்கிலடக்கும். ேதவன் 
உங்களுக்்கா்க லவ்ததிருபபதிைிருநது ச்ததுரு உங்கல்ளப 
பபிரிக்்காதபடி பார்ததுக் ஜ்காள்ளுங்கள். இேயசுலவ உங்கள் 
ஆண்டவராக்்கி, அவருக்கு முதைிடம் ஜ்காடுங்கள். அதற்்கா்க 
நீங்கள் ஒருக்்காலும் வருநதமாட்டீர்கள்.
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சீஷ்ததுவ ே௧ள்வபி௧ள் மற்றும் ே௧ள்வபி௧ளுடன் 
பயன்படும் வசனங௧ள் 

1 எேபசியர 6:12 வாசிக்்கவும். பபிசாசின் உை்க்தேதாடு 
நமக்்கிருக்்கிற ேபாராட்ட்தலத இநத வசனம் எபபடி 
வபிவரிக்்கிறது? 

எ்பசதியர் 6:12 - “இபபபிரபஞச்ததின்  
அநத்காரேைா்காதிபதி்கே்ளாடும்         வானமண்டைங்க்ளிலுள்்ள  
ஜபாலைாத  ஆவபி்க்ளின்  ேசலன்கே்ளாடும்  நமக்குப 
ேபாராட்டம் உண்டு.”

2. மாற்கு 16:17வாசிக்்கவும். வபிசுவாசிக்கு உள்்ள அதி்கார்தலதக் 
குறி்தது இநத வசனம் என்ன ஜசால்கிறது? 

மாற்கு 16:17 “வபிசுவாசிக்்கிறவர்க்ளால நடக்கும் 
அலடயா்ளங்க்ளாவன: என் நாம்ததினாேை பபிசாசு்கல்ள்த 
துர்ததுவார்கள். நவமான பாலஷ்கல்ளப ேபசுவார்கள்;”

3. யாக்ே்காபு 4:7 வாசிக்்கவும். பபிசாசின் பபிடியபிைிருநது 
வபிடுதலைலய்த ேதடு்கிற ஒருவர என்ன ஜசயய ேவண்டும்? 

யாக்்காபு 4:7, “ேதவனுக்குக் ்ீகழபபடிநதிருங்கள்; பபிசாசுக்கு 
எதிர்தது நிலலுங்கள், அபஜபாழுது அவன் உங்கல்ளவபிட்டு 
ஓடிபேபாவான்”.

4. யாக்ே்காபு 1:14 வாசிக்்கவும். தீலமயான ்காரிய்தலத 
வபிரும்ப்ததக்்கதா்க சா்ததான் எபபடி நம்லம வஞசிக்்கிறான்? 

யாக்்காபு 1:14 “அவனவன் தன்தன் சுய இசலசயபினாேை 
இழுக்்கபபட்டு, சிக்குண்டு, ேசாதிக்்கபபடு்கிறான்.” 

5. ேராமர 6:13 வாசிக்்கவும். ்கிறிஸ்துவபின் ்காரியங்க்ளால 
ஒருவன் தன் வாழக்ல்கலய நிரபபுவானா்கில, பபிசாசு்கள் 
இருக்்கமுடியாமல தானா்கேவ ஓடிபேபாகும், நாம் என்ன 
ஜசயய ேவண்டுஜமன்று இநத வசனம் ஜசால்கிறது? 

்ராமர் 6:13, “நீங்கள் உங்கள் அவயவங்கல்ள அநீதியபின் 
ஆயுதங்க்ளா்கப பாவ்ததிற்கு ஒபபுக்ஜ்காடாமல, உங்கல்ள 
மரி்தேதாரிைிருநது பபிலழ்ததிருக்்கிறவர்க்ளா்க ேதவனுக்கு 
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ஒபபுக்ஜ்காடு்தது, உங்கள் அவயவங்கல்ள நீதிக்குரிய 
ஆயுதங்க்ளா்க ேதவனுக்கு ஒபபுக்ஜ்காடுங்கள்” .

6. ேராமர 13:14 வாசிக்்கவும். மாம்ச்ததின் ்கிரிலய்கள் 
பபிசாசு்களுக்கு்த தீனியா்கிறது.  எனேவ ேதவனுலடய 
வழி்க்ளா்கிய அன்பபிலும், சு்தத்ததிலும் நடநது, அலவ்கல்ளப 
பட்டினிபேபாடேவண்டும்.நாம் நமது மாம்ச்ததிற்கு 
எநத_______ ஜசயய ேதலவயபிலலை. 

்ராமர்13:14 - துரஇசலச்களுக்கு இடமா்க உடலைப 
ேபணாமைிருநது, ்கர்ததரா்கிய  இேயசு்கிறிஸ்துலவ்த 
தரி்ததுக்ஜ்காள்ளுங்கள்

7. லூக்்கா 10:17-19 வாசிக்்கவும். பபிசாசு்கல்ள்த துர்ததும்படிக்கு 
நாம் அவரிட்ததில ஜெபபிக்்க ேவண்டுஜமன இேயசு 
ஒருக்்காலும் ஜசாலைவபிலலை. அவர நமக்கு 
வலைலமலயயும் அதி்கார்தலதயும் ஜ்காடு்ததுள்்ளார. இநத 
வசனம்ஜசால்கிறது, நமக்கு வலைலமயும், அதி்காரமும் 
______________________ ேமல உண்டு. 

லூக்கா 10:17-19 - பபின்பு அநத எழுபதுேபரும் 
சநேதாஷ்தேதாேட திரும்பபிவநது: ஆண்டவேர, உம்முலடய 
நாம்ததினாேை பபிசாசு்களும் எங்களுக்குக் ்ீகழபபடி்கிறது 
என்றார்கள். அவர்கல்ள அவர ேநாக்்கி: சா்ததான் 
மின்னலைபேபாை வான்ததிைிருநது வபிழு்கிறலதக் 
்கண்ேடன். இேதா, சரபபங்கல்ளயும் ேதள்்கல்ளயும் 
மிதிக்்கவும், ச்ததுருவபினுலடய ச்கை வலைலமலயயும் 
ேமற்ஜ்காள்்ளவும் உங்களுக்கு அதி்காரங ஜ்காடுக்்கிேறன்; 
ஒன்றும் உங்கல்ளச ேசதபபடு்ததமாட்டாது.
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பதில ஆதாரங௧ள்

1 எேபசியர 6:12 வாசிக்்கவும். பபிசாசின் உை்க்தேதாடு 
நமக்்கிருக்்கிற ேபாராட்ட்தலத இநத வசனம் எபபடி 
வபிவரிக்்கிறது? 

்பாராடடம் உண்டு என்று 

2. மாற்கு 16:17வாசிக்்கவும். வபிசுவாசிக்கு உள்்ள அதி்கார்தலதக் 
குறி்தது இநத வசனம் என்ன ஜசால்கிறது? 

இ்யசுவின் நாமத்்தினா்ை பிசாசு்கைளேத் �ரத்�வ்ற்கு 
நமககு அ்தி்காரம் உண்டு.  

3. யாக்ே்காபு 4:7 வாசிக்்கவும். பபிசாசின் பபிடியபிைிருநது 
வபிடுதலைலய்த ேதடு்கிற ஒருவர என்ன ஜசயய ேவண்டும்? 

்்வனுககுக ்ீகழபபடிந�, பிசாசுககு எ்திர்த்� நதிற்்க 
்வண்டும் 

4. யாக்ே்காபு 1:14 வாசிக்்கவும். தீலமயான ்காரிய்தலத 
வபிரும்ப்ததக்்கதா்க சா்ததான் எபபடி நம்லம வஞசிக்்கிறான்? 

அவன் நம்ைம நம்  சுய இச்ைசயினா்ை இ�த்�, 
சதிககுண்டு, ்சா்திக்கபபட ைவக்கதி்ான்

5. ேராமர 6:13 வாசிக்்கவும். ்கிறிஸ்துவபின் ்காரியங்க்ளால 
ஒருவன் தன் வாழக்ல்கலய நிரபபுவானா்கில, பபிசாசு்கள் 
இருக்்கமுடியாமல தானா்கேவ ஓடிபேபாகும், நாம் என்ன 
ஜசயய ேவண்டுஜமன்று இநத வசனம் ஜசால்கிறது? 

நாம் நம்ைம பாவத்்திற்கு ஒபபுகெ்காடாமல, நம் 
அவயவங்கைளே நீ்திககுரிய ஆயு்ங்களோ்க ்்வனுககு 
ஒபபுகெ்காடுக்க ்வண்டும். 
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6. ேராமர 13:14 வாசிக்்கவும். மாம்ச்ததின் ்கிரிலய்கள் 
பபிசாசு்களுக்கு்த தீனியா்கிறது.  எனேவ ேதவனுலடய 
வழி்க்ளா்கிய அன்பபிலும் சு்தத்ததிலும் நடநது, அலவ்கல்ளப 
பட்டினிபேபாடேவண்டும். 

நாம் நம� மாம்சத்்திற்கு எந் _________________ ெசயய 
்்ைவயிலைை.  (ஏற்பாடும்) 

7.  லூக்்கா 10:17-19 வாசிக்்கவும். பபிசாசு்கல்ள்த துர்ததும்படிக்கு 
நாம் அவரிட்ததில ஜெபபிக்்க ேவண்டுஜமன இேயசு 
ஒருக்்காலும் ஜசாலைவபிலலை. அவர நமக்கு 

வலைைமையயும் அ்தி்காரத்ை்யும் ெ்காடுத்�ள்ளோர்.
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வபிசுவாசி்க்ளா்கிய நமக்கு ேதவன் அதி்காரம்  
ஜ்காடு்ததிருக்்கிறார.  இலதக் குறி்ததுப ேபசும்ேபாது, நமக்கு 
இருக்்கிற அதி்கார்தலதப பற்றி மட்டுமலை, சா்ததானுக்கு 
இருக்்கிற அதி்கார்தலதப பற்றியும் பாரக்்க ேவண்டும். அவன் 
அ்ளவுக்்கதி்கமா்க ஜபரிதுபடு்ததபபட்டிருக்்கிறான். நம்லமவபிட 
ேமைான ஒரு வலைலமேயாடு நாம் சண்லடயபிடுவதா்க 
நம்பும்படி ்கிறிஸ்தவர்கள் நட்ததபபட்டிருக்்கிறார்கள், 
அவலன எபபடிேயா சமா்ளிக்்கிற ஒரு நிலைலம 
நமக்கு உள்்ளது. ேவதவாக்்கியங்கள் நமக்கு அபபடிப 
ேபாதிக்்கவபிலலை. எேபசியர 6:12 ஜசால்கிறது, ''ஏஜனனில, 
மாம்ச்தேதாடும் இர்தத்தேதாடுமலை, துலர்ததனங்கே்ளாடும், 
அதி்காரங்கே்ளாடும், இபபபிரபஞச்ததின் அநத்கார 
ேைா்காதிபதி்கே்ளாடும், வானமண்டைங்க்ளிலுள்்ள ஜபாலைாத 
ஆவபி்க்ளின் ேசலன்கே்ளாடும் நமக்குப ேபாராட்டம் உண்டு” 
என ேவதா்கமம் ஜசால்கிறது. சா்ததான் இருபபது உண்லம. 
அவனுக்கும் துலர்ததனங்க்ளால, வலைலம்க்ளாைான ஒரு 
முலறலம இருநதாலும், இதற்கு முநதிய வசனம் நாம் 
ச்ததுருவபின் தநதிரங்களுக்கு எதிர்தது நிற்்க ேவண்டும் என்று 
ஜசாலலு்கிறது. உண்லமயபில நமக்கு எதிரா்க ச்ததுருவுக்கு 
இருக்்கிற ஒேர வலைலம ஏமாற்றுவது மட்டும்தான்; ஜவற்றி 
சிறபபது அலை. 

ஆதியா்கமம் 3ஆம் அதி்கார்ததில ஆதாம் ஏவாளுக்கு 
எதிரா்க முதைாம் ேசாதலன வநதேபாது, சா்ததான் ஏேதா 
ேமைான ஒரு சக்தியுடன் வரவபிலலை . உதாரணமா்க, 
ஒரு மாஜபரும் வபிைங்கிற்குள் அலைது யாலனக்குள் 
புகுநது, ஆதாமின் தலைக்குேமல அதின் பாத்தலத 
லவ்தது, ''எனக்குப பணபிநதுவபிடு, இலைாவபிட்டால, '' என்று 
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ஜசாலைி மிரட்டாமல, ேதவனுலடய பலடபபு்க்ளில மி்கவும் 
தநதிரமான சரபப்ததுக்குள் புகுநதான்.  அவன் தநதிரமா்க 
சரபப்ததிற்குள் வநததற்்கான ்காரணம் – ஆதாலமயும் 
ஏவால்ளயும் அவன் ்கட்டாயப படு்ததும் எலதயும், ஜசயய 
லவக்்க முடியவபிலலை என்பேத. அவனால ஏமாற்ற மட்டுேம 
முடிநதது. அவன் ேதவனின்  தன்லமக்கும் குண்ததிற்கும்  
எதிரா்க வநது அவலர வபிமரசிக்்க்த ஜதாடங்கினான்."ேதவன்  
உன்லன ேநசிக்்கவபிலலை", அவர உங்க்ளிடமிருநது 
வபிஷயங்கல்ள்த மலறக்்கிறார . ேதவனுக்கு  எதிரா்க பாவம் 
ஜசயய ஆதாலமயும் ஏவால்ளயும்  தூண்டுவதற்கு அவர 
ஏமாற்றுவலதப பயன்படு்ததினான்.

இஙே்க ஜசாலவதற்கு அேந்க ்காரியங்கள் இருநதாலும், 
வபிசுவாசியபின் அதி்காரம் பற்றியதான ்காரிய்தலத 
உங்களுக்கு முன்னா்க்த ஜத்ளிவா்க லவக்்க வபிரும்பு்கிேறன். 
சா்ததானுக்கு உங்கள் ேமல எநத வலைலமயும் அதி்காரமும் 
்கிலடயாது என்பலத நீங்கள் உணரநதுஜ்காள்்ள ேவண்டும். 
அவன் ேதாற்்கடிக்்கபபட்ட ச்ததுரு. ஜபாய்கல்ளயும் ஏமாற்று 
ேவலை்கல்ளயும் உங்களுக்கு எதிரா்க அவன் வரமுடியும். 
உங்கள் வாழக்ல்க அழிநது ஜ்காண்டிருக்குமானால, "சா்ததான் 
தான் இநத அம்பு்கல்ள எனக்கு எதிரா்க எய்கிறான்,'' என்று 
நீங்கள் ஜசாலைைாம். ஆனால அவனுக்கு ஜவடிமருநலத 
வழஙகு்கிறவர்கள் நீங்கள் தான். அவனுலடய ஜபாய்களுக்கும் 
வஞசலன்களுக்கும் பதில ஜ்காடுக்்க ேவண்டியவர்கள் நீங்கே்ள. 
நீங்கள் சா்ததானுக்கு இணங்காவபிட்டால, அவன் உங்களுக்குள் 
வரேவா அலைது உங்கள் மீது வலைலமலய ஜசலு்ததேவா 
முடியாது. 2 ஜ்காரிநதியர 10:3-5 ஜசால்கிறது, "நாங்கள் 
மாம்ச்ததில நடக்்கிறவர்க்ளாயபிருநதும், மாம்ச்ததின்படி 
ேபார ஜசய்கிறவர்க்ளலை. எங்களுலடய ேபாராயுதங்கள் 
மாம்ச்ததுக்ே்கற்றலவ்க்ளாயபிராமல, அரண்்கல்ள 
நிரமூைமாக்கு்கிறதற்கு்த ேதவபைமுள்்ளலவ்க்ளாயபிருக்்கிறது. 
அலவ்க்ளால நாங்கள் தரக்்கங்கல்ளயும், ேதவலன அறி்கிற 
அறிவுக்கு வபிேராதமாய எழும்பு்கிற எலைா ேமட்டிலமலயயும் 
நிரமூைமாக்்கி, எநத எண்ண்தலதயும் ்கிறிஸ்துவுக்குக் 
்ீகழபபடியச சிலறபபடு்தது்கிறவர்க்ளாயபிருக்்கிேறாம்”. 
உங்க்ளின் யு்தத்ததிற்்கான ஆயுதங்கள் என்னஜவன்று 
வசனங்கள் ஜசால்கின்றன. குறிபபபிடபபட்டுள்்ள ஒவஜவாரு 
ஆயுதமும் உங்கள் சிநலதலய, உங்கள் நிலனவு்கல்ள 
குறிபபபிடுவதா்க உள்்ளது. உங்கல்ள ஏமாற்றுவலத்த தவபிர 
சா்ததானுக்கு உங்கள் மீது எநத வபிதமான அதி்காரமும் 
்கிலடயாது. 



50

விசுவாசியின் அதிகாரம்      பாடம் 6
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

சிை ்காரியங்கல்ள சுருக்்கமா்க ஜதாகு்ததுக்கூற 
வபிரும்பு்கிேறன். ஆதியபிேை ேதவன் ஜமயயா்கேவ ச்கை 
அதி்காரமும் உலடயவரா்க இருநதார. எலைா அதி்காரமும் 
வலைலமயும் ேதவனிட்ததிைிருநது வரேவண்டி இருநதது. 
ஏஜனனில அவர ஒருவேர எலைா வலைலமயும் 
தமக்குள்ே்ள ஜ்காண்டிருநதார. எலைாம் அவரினின்று 
ப்கிரநத்ளிக்்கபபட்டேத. அவர வான்தலதயும் பூமிலயயும் 
சிருஷடி்ததேபாது, அவர ச்கை அதி்காரமும் வலைலமயும் 
உலடயவரா்க இருநதார. பபின்பு ஆதியா்கமம் 1:26ல ேதவன் 
ஆதாம் ஏவால்ள சிருஷடி்தது, "அவர்கள் ... பூமியலன்தலதயும் 
.....ஆ்ளக்்கடவர்கள் என்றார.'' இலத சங்ீகதம் 115:16 உடன் 
இலண்ததுப பாருங்கள், "வானங்கள் ்கர்ததருலடயலவ்கள்: 
பூமிலயேயா மனுபு்ததிரருக்குக் ஜ்காடு்ததார.” சிருஷடி்கர 
என்ற முலறயபில ேதவன் சரவ்ததிற்கும் ஆளுனரா்க இருநதார, 
ஆயபினும் பூமியபின் ேமலுள்்ள ஆளுல்கலய அலைது 
அதி்கார்தலத சரீரபபபிர்காரமான மனிதர்களுக்குக் ஜ்காடு்ததார. 
இநத பூமிலய ஆளுல்க ஜசயவதற்கு சா்ததான் எநத உரிலமயும் 
வலைலமயும் ்கிலடயாது. மனிதலன பாவ்ததிற்ே்கதுவா்க 
வஞசி்தததின் மூைம் அவன் அநத      அதி்கார்தலத 
எடு்ததுக்ஜ்காண்டான். ேதவன் அநத வலைலமலய மனித 
இன்ததுக்குக் ஜ்காடு்ததார. மனிதன் வழீநதேபாது, அவன் 
ேதவனால அரு்ளபபட்ட அநத வலைலமலய பபிசாசுக்கு 
தநதுவபிட்டான். மனிதலன அடக்கும்படியா்கேவா, இநத 
பூமிலய ஆளும்படியா்கேவா சா்ததானுக்கு ஒருக்்காலும் 
ேதவனால வலைலம ஜ்காடுக்்கபபடவபிலலை. 

சா்ததான் இநத உை்க்ததிற்கு ேதவனாயபிருக்்கிறான் 
என்று ேவதவாக்்கியம் ஜசாலலு்கிறது, ஆனாலும் ேதவன் 
அவலன இநத உை்க்ததுக்குக் ்கடவு்ளா்க ஏற்படு்ததவபிலலை. 
மனிதனுக்கு ேமைான ஸ்தான்தலத ஒருக்்காலும் ேதவன் 
பபிசாசுக்கு ஜ்காடுக்்கவபிலலை. இநத பூமியபின் மீதான 
ஆளுல்கலயயும், அதி்கார்தலதயும் அவர மனிதனுக்குக் 
ஜ்காடு்ததார. சா்ததானால அடக்்கி, ஆளுல்க ஜசயது, எலைாப 
பபிரசசலன்கல்ளயும் ஜ்காண்டுவர முடி்கிறஜதன்றால, அதற்கு 
ஒேர ்காரணம் மக்்கள் ேதவனிடமிருநது ஜபற்ற  அதி்கார்தலத 
அவர்கள் அவனுக்கு தநதுவபிடு்கிறார்கள். இது ேதவனுக்கு 
உண்லமயபிேை ஒரு பபிரசசலனயாயபிற்று. ஏஜனனில 
ஆவபியாயபிருக்்கிற ேதவன் இநத பூமியபின் மீதான அதி்கார்தலத 
சரீரபபபிர்காரமான மனிதர்களுக்கு வழங்கியபிருநதார. திட 
சரீரமுலடய மக்்கள் மா்ததிரேம இநத பூமியபில ஆளுல்க 
ஜசயயவும், தாக்்கம் ஏற்படு்ததவும் வலைலமயும் அதி்காரமும் 
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ஜபற்றிருநதனர. நம்முலடய அதி்கார்தலத சா்ததான் ஜபற்றுக் 
ஜ்காள்வதற்்கா்க அவன் நம்மிடம் வரேவண்டியதாயபிருநதது. 
அதனால தான் அவன் ஒரு சரீர்ததில குடிபு்க வபிரும்பு்கிறான். 
ேவதவாக்்கியங்க்ளில பபிசாசு்கள் எலதயாவது ஜசயவதற்கு 
ஒரு சரீரம் ேவண்டியதாயபிருநதது. ஏஜனனில சா்ததான் ஒரு 
திட சரீர்ததின் வழியா்கேவ தன் எலைா ேவலை்கல்ளயும் 
ஜசயய முடியும். ஏஜனனில ஆவபியாயபிருக்்கிற ேதவன் 
அதி்கார்தலத சரீரபபபி்காரமான மனுஷ ர்களுக்குக் 
ஜ்காடு்ததுவபிட்டபடியால, ஒரு வபித்ததில அவரின் 
ல்க்கள் ்கட்டபபட்டது ேபாைானது. இஙே்க ேதவனுக்கு 
வலைலமயும் அதி்காரமும் இலலை என்பதா்க அலை, 
ஆனால அவரின் உ்ததம்ததின் நிமி்ததமா்க அபபடியாயபிற்று. 
அவர அதி்கார்தலத சரீரபபபிர்காரமான மனுஷர்களுக்குக் 
ஜ்காடு்ததார. ேதவன் தன் வார்தலதயபில உண்லமயுள்்ளவரா்க 
இருநது, அநத அதி்கார்தலத உடேன பறி்ததுக்ஜ்காள்்ளாமல, 
தாம் ஜசான்ன வாக்ல்கக் ்கா்தது நிறு்தது்கிறார. அவர தம்லம 
ஜவ்ளிபபடு்ததும்படி, வரைாறு முழுவதுமா்க ஒரு மனுஷலன்த 
ேதடிக்ஜ்காண்டிருநதார, ஆனால பபிரசசலன என்னஜவன்றால, 
எலைாரும் ்க்ளங்கபபட்டவர்க்ளாய தங்கல்ள சா்ததானுக்கு 
இணங்கபபண்ணபினார்கள். எனேவ அவர என்ன ஜசயதார? 

ேதவன் இறுதியா்க தாேம இநத பூமிக்கு ஒரு மனிதனா்க 
அவதரி்ததார. நீங்கள் இலதப புரிநதுஜ்காள்ளும்ேபாது 
இது மி்கபஜபரிய ஒரு ்காரியமா்க இருக்கும். ஏஜனனில 
பபிசாசு இபஜபாழுது ஒரு ஜபரும் பபிரசசலனக்குள்்ளா்கி 
வபிட்டான். அவன் மனிதவரக்்க்ததின் வலைலமலய எடு்தது 
பயன்படு்ததிக்ஜ்காண்டிருநதான், ேதவன் ேநரடியா்க இநதப 
பபிரசசலன்களுக்குள் ஈடுபடக் கூடாதிருநதது. ஏஜனனில 
மனிதன் தன் வபிருபப்ததின் அடிபபலடயபில ேதவனால 
அரு்ளபபட்ட அதி்கார்தலத சா்ததானுக்கு திருபபபிக் 
ஜ்காண்டிருநதான்.சா்ததான் ஜசயதது தவறா்க இருநதாலும், 
மனிதன் தனக்குக் ஜ்காடுக்்கபபட்ட அதி்கார்தலதயும் 
வலைலமலயயும் அவனுக்குக் ஜ்காடு்ததான். ஆனால 
இபஜபாழுேதா ேதவன் குறுக்ே்க வநதுவபிட்டார, இபஜபாழுது 
அவர ஆவபியபில மா்ததிரமலை, சரீரபபபிர்காரமான மாம்ச 
வடிவபிலும் ஜவ்ளிபபட்டுவபிட்டார. இநதக் ்காரியம் பபிசாசின் 
நிலைலமலய ேமாசமாக்்கிவபிட்டது, ேதவன் பரேைா்க்ததில 
அதி்காரமுலடயவரா்க மா்ததிரமலை, மனுஷனா்க வநததால 
பூமியபின் ேமல அதி்காரம் ஜபற்றார. ேயாவான் 5:26-27ல 
இேயசு ஜசால்கிறார, "ஏஜனனில, பபிதாவானவர தம்மில தாேம 
ெவீனுலடயவராயபிருக்்கிறது ேபாை, குமாரனும் தம்மில 
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தாேம ெவீனுலடயவராயபிருக்கும்படி அருள்ஜசயதிருக்்கிறார. 
அவர மனுஷகுமாரனாயபிருக்்கிறபடியால, நியாய்ததீரபபுச 
ஜசயயும்படிக்கு அதி்கார்தலதயும் அவருக்குக் 
ஜ்காடு்ததிருக்்கிறார." இஙே்க அவர தம்முலடய திட 
சரீர்தலதக் குறிபபபிட்டுப ேபசு்கிறார. 

இேயசு வநது ேதவன் தநத அதி்கார்தலதச ஜசயற்படு்ததினார. 
பபிசாசு அவலர ேசாதி்ததான், இேயசுேவா ஒருக்்காலும் 
அவனுக்கு இணங்கவபிலலை. அவேராடு பண்ணபின 
ஒவஜவாரு யு்தத்ததிலும் அவன் ேதாற்றுபேபானான். பபின்பு 
இேயசு நம்முலடய பாவங்கல்ள சுமநது,  நமக்்கா்க மரி்தது, 
பாதா்ள்ததிற்குச ஜசன்று, உயபிேராடு எழுநதார. ம்தேதயு 
18:18ல, "வான்ததிலும் பூமியபிலும் ச்கை அதி்காரமும் எனக்குக் 
ஜ்காடுக்்கபபட்டிருக்்கிறது'' என்றார.  ேதவன் மனிதனுக்குக் 
ஜ்காடு்தததும், மனிதன் துரபபபிரேயா்கம் ஜசயததுமான 
அதி்கார்தலத அவர மீட்ஜடடு்ததார. மாம்ச்ததில வநத 
ேதவனா்கிய இேயசு வான்ததிலும் பூமியபிலும் ச்கை அதி்காரமும் 
உலடயவரானார. அடு்தத வசன்ததில அவர ஜசால்கிறார, 
"நீங்கள் ேபாய இநத ்காரியங்கல்ளச ஜசயயுங்கள்." அதாவது 
அவர ஜசால்கிற வபிதமாவது, "வான்ததிலும் பூமியபிலும் ச்கை 
அதி்காரமும் இபஜபாழுது என்னிட்ததிைிருக்்கிறது. அலத நான் 
உங்களுடன் ப்கிரநது ஜ்காள்்கிேறன்.'' ஆயபினும் இவவபிதமா்க 
ேதவன் வபிசுவாசி்க்ளா்கிய நமக்கு ஜ்காடு்ததிருக்்கிற 
அதி்கார்ததில ஒரு தனி வபி்ததியாசம் உண்டு. இது ்கர்ததரா்கிய 
இேயசு ்கிறிஸ்துவுக்கும் நமக்குமான அதி்காரமாகும். இது 
ஆதாம் ஏவாளுக்கு தனிபபட்ட முலறயபில ஜ்காடுக்்கபபட்டது 
ேபான்றதலை. அவர்கள் அநத அதி்கார்தலத ஜ்காடு்ததுவபிட 
முடிநதது. பபிசாசு அவர்கல்ள ஆக்்கிரமி்ததான். நம்பபிக்ல்கயற்ற 
நிலைக்குள்்ளா்கினர. ஆனால இன்று அநத அதி்காரம் 
இேயசு ்கிறஸ்துவுடன் ப்கிரநத்ளிக்்கபபட்டுள்்ளது. வங்கியபில 
கூட்டுக்்கணக்கு லவ்ததிருபபவர்கள் இரண்டுேபரும் 
ல்கஜயழு்ததிடாவபிட்டால ்காேசாலைக்குப பணம் தர 
மாட்டார்கள். நம்முலடய அதி்காரம் இேயசுேவாடுகூடப 
ப்கிரநத்ளிக்்கபபட்டுள்்ளது, அவரின் அதி்காரம் சலபக்குப 
ப்கிரபபட்டுள்்ளது. 

நாம் தவறினாலும்கூட, இநத அதி்கார்தலத ஒருக்்காலும் 
ேதவன் பபிசாசுக்கு ஒபபுக்ஜ்காடுக்்கமாட்டார. சா்ததான் 
முற்றிலும் வலைலமயற்றவன். அவன் உங்கல்ள 
வஞசி்ததாைன்றி அலைது நீங்கள் வபிருபப்ததின் அடிபபலடயபில 
அவனுக்கு இணங்கினாைன்றி உங்கள் வாழவபில ஒன்றும் 



53

விசுவாசியின் அதிகாரம்      பாடம் 6 
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

ஜசயய அவனால முடியாது. நீங்கள் ஒருேவல்ள உங்கள் 
அதி்கார்தலத அவனுக்குக் ஜ்காடுக்்கைாம்.அதற்்கா்க தனிபபட்ட 
முலறயபில துன்பபபடுவரீ்கள். ஆனாலும் மனுஷனுக்குக் 
ஜ்காடுக்்கபபட்ட, ேதவன் அரு்ளியதான அதி்காரம் இனி 
ஒருக்்காலும் முழுலமயா்க பபிசாசுக்குச ஜசன்றலடயாது. 
இபஜபாழுது அநத அதி்காரம் நமக்கும் ்கர்ததரா்கிய இேயசு 
்கிறிஸ்துவுக்கும் ப்கிரநத்ளிக்்கபபட்டுள்்ளது. அவர எபபடியும் 
உண்லமயுள்்ளவரா்க இருக்்கிறார. அதி்காரமும் வலைலமயும் 
உங்களுக்கு உண்ஜடன்பலத நீங்கள் அறிநதுஜ்காள்்ள ேவண்டும். 
சா்ததான் சிநதலன்க்ளால உங்களுடன் சண்லடயபிடு்கிறான். 
நீங்கள் உங்கள் ஆயுதங்க்ளால இநத சிநதலன்கல்ள 
சிலறபபடு்ததிவபிட முடியும். பபிசாசு உங்கல்ள சரீரப பபிர்காரமா்க 
ஒடுக்குவது தவறு என்று நீங்கள் உணரநது ஜ்காள்்ள 
முடியும். குணமாக்்கபபடுதலைக் குறி்தது ேவதவாக்்கியங்கள் 
ஜசாலவலத ்கவனி்ததுப பாருங்கள். ேயாவான் 8:32 
ஜசால்கிறது, ''ச்ததிய்தலதயும் அறிவரீ்கள், ச்ததியம் உங்கல்ள 
வபிடுதலையாக்கும்”. அதி்காரமும் வலைலமயும் உங்களுக்கு்த 
தான் ஜ்காடுக்்கபபட்டிருக்்கிறது. ேதவன் அலத உங்களுக்கு்த 
தநதிருக்்கிறார. நீங்கள் அலதச ஜசயற்படு்தத முடியாதபடி 
உங்கல்ள தடு்தது நிறு்ததுவது என்னஜவனில, உங்கள் 
சிநலதலன்கல்ள இன்னும் சிலறபபடு்ததாமல இருக்்கிற 
்காரியேமயாகும். உங்களுக்கு என்ன ஜ்காடுக்்கபபட்டிருக்்கிறது 
என்று உணரும்படி, உங்கள் சிநலதலயப புதிதாக்குவதற்கு, 
நீங்கள் இன்னும் இநத ஆவபிக்குரிய ஆயுதங்கல்ளப 
பயன்படு்ததாமல இருக்்கிறரீ்கள். அதி்காரமும் வலைலமயும் 
உங்களுக்குக் ஜ்காடுக்்கபபட்டுள்்ளலத அறிநதுக்  ஜ்காள்வது 
உற்சா்கபபடு்ததுவதா்க உள்்ளது. 

நீங்கள் இலத எடு்ததுப பயன்படு்ததி, தியானி்தது, 
உங்கல்ளக் ்கண்டுதான் சா்ததான் நடுங்கிக் ஜ்காண்டிருக்்கிறான் 
என்்கிற ஜவ்ளிபபாட்லட ேதவன் உங்களுக்கு்த தர 
ேவண்டுஜமன நான் ஜெபபிக்்கிேறன். ேதவன் அரு்ளியபிருக்்கிற 
வலைலமயும் அதி்காரமும் உங்க்ளிட்ததில உள்்ளபடியால, 
நீங்கள் ச்ததுருலவக்்க ்கண்டு பயபபடக் கூடாது. பபிசாசுக்கு 
எதிர்தது நிலலுங்கள், அபஜபாழுது அவன் உங்கல்ள வபிட்டு 
ஓடிபேபாவான் (யாக்ே்காபு 4:7). 
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சீஷ்ததுவ ே௧ள்வபி௧ள் மற்றும் ே௧ள்வபி௧ளுடன்ப 
யன்படும் வசனங௧ள் 

1. ஆதியா்கமம் 3:1 வாசிக்்கவும். சா்ததான் இருக்்கிறான், 
ஆனால அவனின் உண்லமயான வலைலம நம்லம 
வஞசிக்்கிற திறலமயபிலதான் உள்்ளது. ஏவாள் எலதக் 
ே்கள்வபி ே்கட்கும்படி சா்ததான் நட்ததினான்? 

ஆ்தியா்கமம் 3:1 - ேதவனா்கிய ்கர்ததர உண்டாக்்கின 
ச்கை ்காட்டு ெவீன்்கல்ளபபாரக்்கிலும் சரபபமானது 
தநதிரமுள்்ளதாயபிருநதது. அது ஸ்திரீலய ேநாக்்கி: நீங்கள் 
ேதாட்ட்ததிலுள்்ள ச்கை வபிருட்சங்க்ளின் ்கனிலயயும் 
புசிக்்கேவண்டாம் என்று ேதவன் ஜசான்னது உண்ேடா 
என்றது.

2. ஆதியா்கமம் 3:1 வாசிக்்கவும். சா்ததான் ஏன் வஞசலனலயப 
பயன்படு்ததினான் என்று நீங்கள் நிலனக்்கிறரீ்கள்? 

3. ஆதியா்கமம் 1:26, 28 வாசிக்்கவும். மனிதனுக்கு அதி்கார்தலதக் 
ஜ்காடு்ததது யார? 

ஆ்தியா்கமம் 1:26, 28 - பபின்பு ேதவன்: நமது சாயைா்கவும் 
நமது ரூப்ததின்படிேயயும் மனுஷலன உண்டாக்குேவாமா்க; 
அவர்கள் சமு்ததிர்ததின் மசசங்கல்ளயும், 
ஆ்காய்ததுப பறலவ்கல்ளயும், மிரு்கெவீன்்கல்ளயும், 
பூமியலன்தலதயும், பூமியபின்ேமல ஊரும் ச்கைப 
பபிராணபி்கல்ளயும் ஆ்ளக்்கடவர்கள் என்றார.பபின்பு ேதவன் 
அவர்கல்ள ேநாக்்கி: நீங்கள் பலு்கிப ஜபரு்கி, பூமிலய நிரபபபி, 
அலதக் ்ீகழபபடு்ததி, சமு்ததிர்ததின் மசசங்கல்ளயும் 
ஆ்காய்ததுப பறலவ்கல்ளயும், பூமியபின்ேமல நடமாடு்கிற 
ச்கை ெவீெநதுக்்கல்ளயும் ஆண்டுஜ்காள்ளுங்கள் என்று 
ஜசாலைி, ேதவன் அவர்கல்ள ஆசீரவதி்ததார.

4. சங்ீகதம் 8:4-8 வாசிக்்கவும். ேதவன் மனிதலன எவவாறு 
பலட்ததார? 

சங்ீக்ம் 8:4-8 - மனுஷலன நீர நிலனக்்கிறதற்கும், 
மனுஷகுமாரலன நீர வபிசாரிக்்கிறதற்கும் அவன் 
எம்மா்ததிரம் என்்கிேறன்.. நீர அவலன ேதவதூதரிலும் 
சற்று சிறியவனாக்்கினரீ; ம்கிலமயபினாலும் 
்கன்ததினாலும் அவலன முடிசூட்டினரீ. உம்முலடய 
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்கர்ததின் ்கிரிலய்க்ளின்ேமல நீர அவனுக்கு ஆளுல்க 
தநது, ச்கை்தலதயும் அவனுலடய பாதங்களுக்குக் 
்ீகழ ப படு்தத ின ீர .ஆடுமாடு்கஜ்ளலைாவற்லறயும் , 
்காட்டுமிரு்கங்கல்ளயும்,ஆ்காய்ததுப பறலவ்கல்ளயும், 
சமு்ததிர்தது மசசங்கல்ளயும், ்கடல்க்ளில 
சஞசரிக்்கிறலவ்கல்ளயும் அவனுலடய பாதங்களுக்குக் 
்ீகழபபடு்ததினரீ.

5. 2 ஜ்காரிநதியர 4:4 வாசிக்்கவும். என்ன நடநததா்க 
ேவதவாக்்கியம் சுட்டிக்்காட்டு்கிறது? 

2 ெ்காரிந்தியர் 4:4 - ேதவனுலடய சாயைாயபிருக்்கிற 
்கிறிஸ்துவபின் ம்கிலமயான சுவபிேசஷ்ததின் ஒ்ளி 
அவபிசுவாசி்க்ளா்கிய அவர்களுக்குப பபிர்காசமாயபிராதபடிக்கு, 
இபபபிரபஞச்ததின் ேதவனானவன் அவர்களுலடய மனலதக் 
குருடாக்்கினான்.

6. ம்தேதயு 4: 8-9 வாசிக்்கவும். இநத வசனங்கள் இநதக் 
குறிபலப உறுதிபபடு்தது்கிறதா? 

மத்்்யு 4: 8-9 - மறுபடியும் பபிசாசு அவலர மி்கவும் 
உயரநத மலையபின்ேமல ஜ்காண்டுேபாய, உை்க்ததின் 
ச்கை ராஜயங்கல்ளயும் அலவ்க்ளின் ம்கிலமலயயும் 
அவருக்குக் ்காண்பபி்தது:நீர சாஷடாங்கமாய வபிழுநது, 
என்லனப பணபிநதுஜ்காண்டால, இலவ்கல்ளஜயலைாம் 
உமக்கு்த தருேவன் என்று ஜசான்னான்.

7. ம்தேதயு 28:18 வாசிக்்கவும், இேயசு மறி்தது உயபிேராடு 
எழுநதபபின் ,யாருக்கு வான்ததிலும் பூமியபிலும் அதி்காரம் 
இருக்்கிறது ?

மத்்்யு 28:18 - அபஜபாழுது இேயசு சமீப்ததில வநது, 
அவர்கல்ள ேநாக்்கி: வான்ததிலும் பூமியபிலும் ச்கை 
அதி்காரமும் எனக்குக் ஜ்காடுக்்கபபட்டிருக்்கிறது.

8. ம்தேதயு 28:18-19 வாசிக்்கவும். இநத வசன்ததின்படி அநத 
அதி்காரம் யாருக்குப ப்கிரநத்ளிக்்கபபடு்கிறது? 

மத்்்யு 28:18-19- அபஜபாழுது இேயசு சமீப்ததில 
வநது, அவர்கல்ள ேநாக்்கி: வான்ததிலும் பூமியபிலும் 
ச்கை அதி்காரமும் எனக்குக் ஜ்காடுக்்கபபட்டிருக்்கிறது. 



56

விசுவாசியின் அதிகாரம்      பாடம் 6
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ஆல்கயால, நீங்கள் புறபபட்டுபேபாய ச்கை ொதி்கல்ளயும் 
சீஷராக்்கி, பபிதா குமாரன் பரிசு்தத ஆவபியபின் நாம்ததிேை 
அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானஙஜ்காடு்தது,

9. எேபசியர 1:19 வாசிக்்கவும். இநத வலைலமயபின் 
ம்கா ேமன்லமயான ம்க்ததுவம் யாரிட்ததில 
ஜவ்ளிபபடு்ததபபடு்கிறது

எ்பசதியர் 1:19- தாம் ்கிறிஸ்துலவ மரி்தேதாரிைிருநது 
எழுபபபி, அவரிட்ததில நடபபபி்தத தமது பை்தத 
ச்ததுவ்ததின் வலைலமபபடிேய வபிசுவாசிக்்கிறவர்க்ளா்கிய 
நம்மிட்ததிேை ்காண்பபிக்கும் தம்முலடய வலைலமயபின் 
ம்கா ேமன்லமயான ம்க்ததுவம் இன்னஜதன்றும், நீங்கள் 
அறியும்படிக்கு, அவர உங்களுக்குப பபிர்காசமுள்்ள 
மனக்்கண்்கல்ளக் ஜ்காடுக்்கேவண்டுஜமன்றும் 
ேவண்டிக்ஜ்காள்ளு்கிேறன்.
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பதில ஆதாரங௧ள்

1. ஆதியா்கமம் 3:1 வாசிக்்கவும். சா்ததான் இருக்்கிறான், 
ஆனால அவனின் உண்லமயான வலைலம நம்லம 
வஞசிக்்கிற திறலமயபிலதான் உள்்ளது. ஏவாள் எலதக் 
ே்கள்வபி ே்கட்கும்படி சா்ததான் முயற்சிதான்? 

்கர்த்்ருைடய வார்த்ை்ைய (்்வன் உண்ைமயி்ை்ய 
ெசான்னாரா?

2. ஆதியா்கமம் 3:1 வாசிக்்கவும். சா்ததான் ஏன் வஞசலனலயப 
பயன்படு்ததினான் என்று நீங்கள் நிலனக்்கிறரீ்கள்? 

அவன் ்ன் அ்தி்காரத்்தினால அவர்்கைளேக  
்ீகழபபடியாமைதிருக்க ்கடடாயப படுத்்விலைை. அவர்்கள் 
ஆளுைமைய விடடுக ெ்காடுக்க அவன் அவர்்கைளே 
ஏமாற்்தினான். 

3. ஆதியா்கமம் 1:26, 28 வாசிக்்கவும். மனிதனுக்கு 
அதி்கார்தலதக் ஜ்காடு்ததது யார? 

்்வன் 

4. சங்ீகதம் 8:4-8 வாசிக்்கவும். ேதவன் மனிதலன எவவாறு 
பலட்ததார? 

அவைனத் ்்வதூ்ரிலும் சற்று 
சதி்தியவனாக்கதி,ம்கதிைமயினாலும் ்கனத்்தினாலும் �டி 
சூடடினார்.

5. 2ஜ்காரிநதியர 4:4 வாசிக்்கவும். என்ன நடநததா்க 
ேவதவாக்்கியம் சுட்டிக்்காட்டு்கிறது? 

சாத்்ான் மனி்னின் அ்தி்காரத்ை் எடுத்�க ெ்காண்டு 
இந் உை்கத்்தின்  ்்வனா்க ஆனான்

6. ம்தேதயு 4: 8-9 வாசிக்்கவும். இநத வசனங்கள் இநதக் 
குறிபலப உறுதிபபடு்தது்கிறதா? 

ஆம் 



58

விசுவாசியின் அதிகாரம்      பாடம் 6
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

7. ம்தேதயு 28:18 வாசிக்்கவும். இேயசுவபின் மரணம், 
உயபிர்தஜதழுதலுக்குப பபின்பு, இபஜபாழுது வான்ததிலும் 
பூமியபிலும் ச்கை அதி்காரமும் பலட்ததவர யார? 

இ்யசு 

8. ம்தேதயு 28:18-19 வாசிக்்கவும். இநத வசன்ததின்படி அநத 
அதி்காரம் யாருக்குப ப்கிரநத்ளிக்்கபபடு்கிறது? 

விசுவாசதிககு 

9. எேபசியர 1:19 வாசிக்்கவும். இநத வலைலமயபின் 
ம்கா ேமன்லமயான ம்க்ததுவம் யாரிட்ததில 
ஜவ்ளிபபடு்ததபபடு்கிறது?

விசுவாசதிக்கதி் நமககு 
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இன்று குணமாகுதலைக் குறி்ததும் இேயசு ்கிறிஸ்து 
நமக்்கா்க சம்பாதி்தத குணமாக்குதலைக் குறி்தது இநத 
பாட்ததில பாரக்்கப ேபா்கிேறாம். மாற்கு 2,  லூக்்கா 
5 ஆம் அதி்காரங்க்ளில மி்கவும் அதி்கமா்க மக்்கள் 
கூடியபிருநத வடீ்டில இேயசு ேபசிக் ஜ்காண்டிருக்ல்கயபில 
திமிரவாதக்்காரன் ஒருவன் அவர அமரநதிருநத இட்ததிற்கு 
முன்பா்க கூலரயபின் வாயபிைா்க இறக்்கினர.இேயசு 
அற்புதமா்க அநத மனிதலன குணமாக்கு்கிறார. ம்தேதயு 8:14-
16ல, இேயசு மக்்கல்ளக் குணமாக்்கிய பபின்பு, ேவதா்கமம் 
ஜசால்கிறது, "இேயசு ேபதுருவபின் வடீ்டிேை வநது, அவன் 
மாமி ெூரமாயக் ்கிடக்்கிறலதக் ்கண்டார. அவரஅவள் 
ல்கலய்த ஜதாட்டவுடேன ெூரம் அவல்ள வபிட்டு நீங்கிற்று: 
அவள் எழுநதிருநது, அவர்களுக்குப பணபிவபிலட ஜசயதாள். 
அஸ்தமனமானேபாது, பபிசாசு பபிடி்ததிருநத அேந்கலர 
அவரிட்ததில ஜ்காண்டுவநதார்கள். அவர அநத ஆவபி்கல்ள்த 
தமது வார்தலதயபினாேை துர்ததி, பபிணபியா்ளி்கஜ்ளலைாலரயும் 
ஜசாஸ்தமாக்்கினார." இபபடி நடநததற்்கான ்காரண்தலத 
வசனம் 17 நமக்குச ஜசால்கிறது, "அவர தாேம நம்முலடய 
ஜபைவனீங்கல்ள ஏற்றுக்ஜ்காண்டு, நம்முலடய ேநாய்கல்ளச 
சுமநதார என்று, ஏசாயா தீரக்்கதரிசியபினால உலரக்்கபபட்டது 
நிலறேவறும்படி இபபடி நடநதது'' . இஙே்க நடநத சம்பவ்ததில, 
இேயசு அேந்கலர குணமாக்்கினார.ஏசாயா 53:3-5 குறிபபா்க 
சுட்டிக்்காட்டபபட்டுள்்ளது: "அவர அசட்லடபண்ணபபட்டவரும், 
மனுஷரால புறக்்கணபிக்்கபபட்டவரும் (இது ்கர்ததரா்கிய 
இேயசுலவப பற்றிய தீரக்்கதரிசனம்), துக்்கம் நிலறநதவரும், 
பாடு அநுபவபி்ததவருமாயபிருநதார, அவலர வபிட்டு, 
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நம்முலடய மு்கங்கல்ள மலற்ததுக்ஜ்காண்ேடாம், அவர 
அசட்லடபண்ணபபட்டிருநதார, அவலர எண்ணாமற்ேபாேனாம். 
ஜமயயா்கேவ அவர நம்முலடய பாடு்கல்ள ஏற்றுக்ஜ்காண்டு, 
நம்முலடய துக்்கங்கல்ளச சுமநதார, நாேமா, அவர 
ேதவனால அடிக்்கபபட்டு வாதிக்்கபபட்டு,சிறுலமபபட்டவ
ஜரன்று எண்ணபிேனாம். நம்முலடய மீறுதல்க்ளினிமி்ததம்  
அவர ்காயபபட்டு, நம்முலடய அக்்கிரமங்க்ளினிமி்ததம் அவர 
ஜநாறுக்்கபபட்டார, நமக்குச சமாதான்தலத  உண்டுபண்ணும் 
ஆக்்கிலன அவர ேமல வநதது, அவருலடய தழும்பு்க்ளால 
குணமா்கிேறாம்” (குணமா்கிேறன்). 

இநத பகுதி்கள் ேவதா்கம்ததின் வலைலமமிக்்க 
பகுதி்க்ளாகும். சிைர ஜசாலவார்கள், "ஜ்காஞசம் ஜபாறுங்கள், 
இஜதலைாம் ஒரு ஆவபிக்குரிய உணரவபில ேபசுவது." நான் 
வ்ளரநது வநத சலபயபிேை சரீரபபபிர்காரமான குணமாகுதலை 
அவர்கள் நம்பவபிலலை. இது ேபான்ற ஒரு ேவதபகுதிலய 
எடு்தது அலத ஆவபிக்குரியதாக்்கி ஜசாலவார்கள் – நாம் 
உணரவு பூரவமா்கக் ்காயபபட்டு, இேயசுவுக்கு நம்முலடய 
வாழக்ல்கலய ஒபபுக்ஜ்காடுக்கும்ேபாது அநதக் ்காயங்கல்ள 
எலைாம் இேயசு குணமாக்கு்கிறார. ஆனால இநத 
ேவதபகுதிலய நாம் இநதப பாட்ததில குறிபபபிட்டுள்்ள 
ேவதபகுதி்களுடன் இலண்ததுபபார்ததால, இபபகுதி்களுக்்கான 
பயன்பாட்டிலன அது ஜத்ளிவாக்கு்கிறது.இேயசு நம்லம 
உணரவுரீதியா்கவும் மற்ற வழி்க்ளிலும் குணபபடு்ததுவார 
என்பது உண்லமயாயபினும், இநதபபகுதி்கள் நம்முலடய 
உடைில நி்கழு்கிற சரீரசு்க்தலதப பற்றி்ததான் ேபசு்கிறது. 
ம்தேதயு 8:17ல பாரக்்கிேறாம், ''அவருலடய தழும்பு்க்ளால 
நாம் குணமா்கிேறாம்,'' என்ற ஏசாயாவபின் தீரக்்கதரிசன்ததின் 
நிலறேவறுதைா்க இநத குணமாகு்கிற சம்பவங்கள் 
நி்கழநதன. அவர தாேம நம்முலடய பைவனீங்கல்ள 
ஏற்றுக்ஜ்காண்டு நம்முலடய ேநாய்கல்ளச சுமநதார என்பதின் 
நிலறேவறுதைா்க இலவ்கள் நி்கழநதன. இது சரீரபபபிர்காரமான 
ேநாய்கல்ளயும், ்காயங்கல்ளயும், ேவதலன்கல்ளயும் 
குறிக்்கிறது. அவருலடய தழும்பு்க்ளால நாம் குணமா்கிேறாம் 
என்்கிற ேவதவார்தலதயபின் நிலறேவறுதைா்க இேயசு 
மக்்கல்ள சரீரபபபிர்காரமா்க குணமாக்்கினார. 

ேவதா்கமம் ஜதாடரநது, 1ேபதுரு 2:24ல ஜசால்கிறது, ''நாம் 
பாவங்களுக்குச ஜச்தது, நீதிக்குபபபிலழ்ததிருக்கும்படிக்கு, அவர 
தாேம தமது சரீர்ததிேை நம்முலடய பாவங்கல்ளச சிலுலவயபின் 
ேமல சுமநதார: அவருலடய தழும்பு்க்ளால குணமானரீ்கள்.’’ 
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இது ்கடநத்காைமா்க இருக்்கிறது. இேயசு வநதார, மற்றும் 
நம்முலடய சரீரங்கல்ள வபியாதி்க்ளினின்று குணமாக்குவது 
என்பது அவர வநத ேநாக்்க்ததின் ஒருபகுதியாகும்.அவர 
நம்முலடய பாவங்கல்ள மன்னிக்்க வநதார என்பதின் 
முக்்கிய்ததுவ்தலத நான் மட்டுபபடு்ததவபிலலை. அது மி்கவும் 
முக்்கியமானது, பாவமன்னிபபு தான் எலைாவற்றிற்கும் 
வாசலைபேபான்றது, ஆயபினும் அவர பாவங்கல்ள 
மன்னிபபதற்்கா்க மட்டும் வரவபிலலை. நம்முலடய சரீர்தலத 
சு்கமாக்குவதற்்கா்கவும் வநதார. இரட்சிபபுக்கு புதிய 
ஏற்பாட்டில பயன்படு்ததபபட்டிருக்்கிற ்கிேரக்்க வார்தலத 
(Sozo) "ேசாேசா" பலேவறு ்காரியங்கல்ள உள்்ளடக்கு்கிற 
ஒரு வார்தலதயாகும். இன்னும் நீங்கள் சற்று ்கவனி்ததுப 
பார்ததால, ''குணமாக்்கினார" என்ற அர்தத்ததிலும் இநத 
வார்தலத ஜமாழிஜபயரக்்கபபட்டுள்்ளது. யாக்ே்காபு 5:14 
ஜசால்கிறது, "உங்க்ளில ஒருவன் வபியாதிபபட்டால, அவன் 
சலபயபின் மூபபர்கல்ள வரவலழபபானா்க: அவர்கள் 
்கர்ததருலடய நாம்ததினாேை அவனுக்கு எண்ஜணயபூசி, 
அவனுக்்கா்க ஜெபம் பண்ணக்்கடவர்கள். அபஜபாழுது 
வபிசுவாசமுள்்ள ஜெபம் பபிணபியா்ளிலய இரட்சிக்கும்:" 
இஙே்க "இரட்சிக்கும்" என்பதற்கு "ேசாேசா'' என்்கிற ்கிேரக்்க 
வார்தலததான் பயன்படு்ததபபட்டுள்்ளது. இநத வசன்ததில 
சரீரபபபிர்காரமான வபியாதியபினின்று குணமாகுதலைக் குறி்ததுச 
ஜசாலைபபட்டுள்்ளது.பாவங்கள் மன்னிக்்கபடுவதற்்கா்க புதிய 
ஏற்பாட்டில நூற்றுக்்கணக்்கானமுலற பயன்படு்ததபபட்டுள்்ள 
இநத வார்தலத சரீரசு்கமலடவதற்்கா்கவும் 
பயன்படு்ததபபட்டுள்்ளது.

 ம்தேதயு 10ம் அதி்கார்ததில இேயசு தம் சீஷர்கல்ள அனுபபும் 
ேபாது, பபிணபியா்ளி்கல்ள குணமாக்்கவும், குஷடேரா்கி்கல்ள 
ஜசாஸ்தமாக்்கவும், மரி்தேதாலர எழுபபவும், பபிசாசு்கல்ள்த 
துர்ததவும், சுவபிேசஷ்தலதப பபிரசங்கிக்்கவும் அவர்களுக்குக் 
்கட்டல்ளஜ்காடு்தது அனுபபபினார. எவவபிதமா்க அவர்க்ளிடம் 
சுவபிேசஷ்தலதப பபிரசங்கிக்்கச ஜசான்னாேரா அேதவபிதமா்க 
பபிணபியா்ளி்கல்ள குணமாக்்கவும், குஷடேரா்கி்கல்ள 
ஜசாஸ்தமாக்்கவும், பபிசாசு்கல்ள துர்ததவும் ஜசான்னார. 
உங்கள் பாவங்கல்ள மன்னிக்்க வநத இேயசு, உங்கல்ள 
குணமாக்்கவும் வநதார. 

ஒரு பாவ்தலத ஜசயது அதிைிருநது நீங்கள் பாடம் 
்கற்றுக் ஜ்காள்்ளேவண்டும் என்று ்கர்ததர வபிரும்பு்கிறார 
என்று நீங்கள் ஒருக்்காலும் நிலனக்்க ேவண்டாம். அலதப 



62

குணப்படுத்துதல் ்பரிகாரத்ததில் உள்ளது    ்பாடம் 7
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

ேபாை நீங்களும் வபியாதியபில இருக்்கேவண்டுஜமன்று ்கர்ததர 
ஒருக்்காலும் வபிரும்பமாட்டார. உங்கள் வாழவபில ேதவன் 
வபியாதிலய ஜ்காண்டு வருவதிலலை. சிை ேநரங்க்ளில மக்்கள் 
இபபடியா்க ஜசாலவார்கள், "இநத வபியாதி உண்லமயபிேைேய 
ேதவனிட்ததிைிருநது வநத ஒரு ஆசீரவாதம், ஏஜனனில 
இது என்லன ேதவனிடமா்க்த திருபபபியது." இன்னல்கள் 
ம்ததியபில மக்்கள் ேதவனிடம் திரும்பு்கிறார்கள் என்பது 
உண்லமயாயபினும், வபியாதிலய அனுபபபி அவர உங்களுக்குப 
பாடம் ்கற்றுக் ஜ்காடுக்்கமாட்டார. எபபடியாய அவர உங்கள் 
ேமல பாவ்தலத லவக்்கமாட்டாேரா, அபபடிேய அவர 
உங்கள் ேமல வபியாதிலயயும் லவக்்கமாட்டார. நீங்கள் 
ேபாய பாவ்ததில வாழவதின் மூைம் சிை ்காரியங்கல்ளக் 
்கற்றுக் ஜ்காள்்ளமுடியுமா?வபிபசாரம் ேபான்ற பாவங்கல்ள 
ஜசயது, அதினால வபியாதி உண்டா்கி, அபபடியா்க அவவபித 
வாழக்ல்க பாவர்கமானது எனக் ்கற்றுக்ஜ்காள்வரீா? 
நிசசயமா்க அபபடிக் ்கற்றுக் ஜ்காள்்ளமுடியும். ஆனால ேதவன் 
அவவபிதவாழக்ல்கக்கு உங்கல்ள நட்தத மாட்டார. அவர 
பாவ்தலத உங்கள் வாழவபில லவக்்கவபிலலை, ஆயபினும் 
நீங்கள் பாவஞஜசயது ்கற்றுக் ஜ்காள்்ளவபிரும்பபினால 
ஜசயயைாம். உங்கள் தலைலய சுவற்றிேை ஜ்காண்டு ேபாய  
முட்டி, அதன் மூைம் அபபடி ஜசயவது நலைதலை எனக் 
்கற்றுக்ஜ்காள்்ளைாம். தலைலயக் ஜ்காண்டு ேபாய சுவற்றிேை 
முட்டாமலும் அநத பாட்தலதக் ்கற்றுக்ஜ்காள்்ளைாம். 
எலைா பாட்தலதயும் துன்பபபட்டு்ததான் படிக்்க ேவண்டும் 
என்ற அவசியமிலலை. உங்கல்ள்த தாழலமபபடு்ததவும் 
உங்களுக்கு சிை பாடங்கல்ளக் ்கற்றுக்ஜ்காடுக்்கவும் ேதவன் 
வபியாதிலய உங்களுக்குக் ஜ்காடுக்்கவபிலலை. உங்கள் 
பாவங்கள் மன்னிக்்கபபடும்படியா்கவும், உங்கள் வபியாதி நீங்கி 
நீங்கள் குணமலடயவும் இேயசு மரி்ததார. அவர தம்முலடய 
சரீர்ததிேை உங்கள் பாவங்கல்ள சுமநது ஜ்காண்டார, 
அவருலடய தழும்பு்க்ளால நீங்கள் குணமானரீ்கள். 

ேதவனுலடய இயற்ல்கக்்கபபாற்பட்ட ஜதயவ்ீகசு்கமானது 
எலைாருக்கும் ்கிலடக்்கக்கூடியதா்க உள்்ளது. இேயசு மரி்தது 
நமக்்கா்க ஏற்படு்ததிக் ஜ்காடு்தத பரி்கார்ததின் ஒரு பா்கமா்க அது 
இருக்்கிறது. உங்கள் சு்க்தலத நீங்கள் ஜபற்றுக் ஜ்காள்்ளாவபிட் 
டால, ேதவன் அலதக் குறி்தது வரு்ததபபட  மாட்டார. நீங்கள் 
ேதவலன ேநசிபபதற்கு குணமலடநதா்க ேவண்டுஜமன்று 
இலலை. நீங்கள் குணமாகுதலை வபிசுவாசிக்்காமேைேய, 
ேதவலன உங்கள் முழு இருதய்ததுடன் வபிசுவாசி்தது, 
பரேைா்கம் ஜசலைைாம். உண்லமயா்க ஜசாலைபேபானால, 
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நீங்கள் ஆேராக்்கிய்ததில நடபபது எவவாறு என்று 
அறியாமல இருபபதால, ஒரு ேவல்ள சீக்்கிரமா்க ஜசன்று 
வபிடுவரீ்கள்.  உங்களுக்கு்த ஜதரியுமா – அது உங்களுக்குக் 
்கிலடக்்கக்கூடியதா்க உள்்ளது. அலத்ததருவதற்்கா்க இேயசு 
மரி்ததார. நீங்கள் நைமாயபிருக்்க ேவண்டுஜமன்று ேதவன் 
வபிரும்பு்கிறார. 
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சீஷ்ததுவ ே௧ள்வபி௧ள் மற்றும் ே௧ள்வபி௧ளுடன் 
பயன்படும் வசனங௧ள்

1. ம்தேதயு 8:16-17 வாசிக்்கவும். இேயசு எ்ததலன ேபலர 
குணமாக்்கினார?

மத்்்யு 8:16-17, “அஸ்தமனமானேபாது, பபிசாசு பபிடி்ததிருநத 
அேந்கலர அவரிட்ததில ஜ்காண்டுவநதார்கள்; அவர 
அநத ஆவபி்கல்ள்த தமது வார்தலதயபினாேை துர்ததி, 
பபிணபியா்ளி்கஜ்ளலைாலரயும் ஜசாஸ்தமாக்்கினார:அவர 
தாேம நம்முலடய ஜபைவனீங்கல்ள ஏற்றுக்ஜ்காண்டு, 
நம்முலடய ேநாய்கல்ளச சுமநதார என்று, ஏசாயா 
தீரக்்கதரிசியபினால உலரக்்கபபட்டது நிலறேவறும்படி 
இபபடி நடநதது.”  

2. ஏசாயா 53:3-5 வாசிக்்கவும். இநத வசனங்கள் எநத வல்கயான 
குணபபடு்ததுதலைக் குறி்தது ேபசு்கின்றன?

ஏசாயா 53:3-5 - அவர அசட்லடபண்ணபபட்டவரும், 
மனுஷரால புறக்்கணபிக்்கபபட்டவரும், துக்்கம் 
நிலறநதவரும், பாடு அநுபவபி்ததவருமாயபிருநதார; 
அவலரவபிட்டு, நம்முலடய மு்கங்கல்ள மலற்ததுக் 
ஜ்காண்ேடாம்; அவர அசட்லடபண்ணபபட்டிருநதார; அவலர 
எண்ணாமற்ேபாேனாம்.ஜமயயா்கேவ அவர நம்முலடய 
பாடு்கல்ள ஏற்றுக்ஜ்காண்டு, நம்முலடய துக்்கங்கல்ளச 
சுமநதார; நாேமா, அவர ேதவனால அடிபட்டு வாதிக்்கபபட்டு, 
சிறுலமபபட்டவஜரன்று எண்ணபிேனாம்.நம்முலடய 
மீறுதல்க்ளினிமி்ததம் அவர ்காயபபட்டு, நம்முலடய 
அக்்கிரமங்க்ளினிமி்ததம் அவர ஜநாறுக்்கபபட்டார; நமக்குச 
சமாதான்தலத உண்டுபண்ணும் ஆக்்கிலன அவரேமல 
வநதது; அவருலடய தழும்பு்க்ளால குணமா்கிேறாம்.

3. ம்தேதயு 8:17 வாசிக்்கவும். நம்முலடய ேநாய்களுக்கு  
மற்றும் பைவனீ்ததிற்கு என்ன ேநரநதது?

4. I ேபதுரு 2:24 வாசிக்்கவும்.  எநத இரண்டு ்காரியங்கல்ள 
இேயசு நமக்கு ஜசயததா்க இநத வசனம் குறிபபபிடு்கிறது. 

I ்ப�ரு 2:24: நாம் பாவங்களுக்குச ஜச்தது, நீதிக்குப 
பபிலழ்ததிருக்கும்படிக்கு, அவரதாேம தமது சரீர்ததிேை 
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நம்முலடய பாவங்கல்ளச சிலுலவயபின்ேமல சுமநதார; 
அவருலடய தழும்பு்க்ளால குணமானரீ்கள்.

5. யாக்ே்காபு  5:14-15 – 15 வது வசன்ததில உள்்ள 
“இரட்சிபபு*என்ற ஜசாலலை ்கிேரக்்க ஜமாழியபில ேசாேசா 
என்பர. அதற்கு ேபணுதல ,பாது்கா்ததல ,முழுலமயலடதல 
,குணமாக்குதல  மற்றும் வபிடுதலை என்று ஜபாருள் .  
இேத வார்தலத  ேவதா்கம்ததில  இரட்சிபபு என ஜபாருள் 
படு்கிறது.  இநத வசனங்க்ளின் அடிபபலடயபிலும், ்கிேரக்்க 
ஜமாழியபிலும், இரட்சிபபபில என்ன இருக்்கிறது?

யாக்்காபு 5:14-15 உங்க்ளில ஒருவன் வபியாதிபபட்டால, 
அவன் சலபயபின் மூபபர்கல்ள வரவலழபபானா்க; அவர்கள் 
்கர்ததருலடய நாம்ததினாேை அவனுக்கு எண்ஜணயபூசி, 
அவனுக்்கா்க ஜெபம்பண்ணக்்கடவர்கள். அபஜபாழுது 
வபிசுவாசமுள்்ள ஜெபம் பபிணபியா்ளிலய இரட்சிக்கும்; ்கர்ததர 
அவலன எழுபபுவார; அவன் பாவஞஜசயதவனானால அது 
அவனுக்கு மன்னிக்்கபபடும்.

6. ம்தேதயு 10:7 வாசிக்்கவும். இேயசு தம் சீடர்கல்ள ஜவ்ளிேய 
அனுபபும்ேபாது என்ன ஜசாலைி அனுபபபினார?

மத்்்யு 10:7-8 “ேபால்கயபில, பரேைா்கராஜயம் 
சமீபபி்ததிருக்்கிறது என்று பபிரசங்கியுங்கள்.
வபியாதியுள்்ளவர்கல்ளச ஜசாஸ்தமாக்குங்கள், 
குஷடேரா்கி்கல்ளச சு்ததம்பண்ணுங்கள், மரி்தேதாலர 
எழுபபுங்கள், பபிசாசு்கல்ள்த துர்ததுங்கள்; இைவசமாயப 
ஜபற்றரீ்கள் இைவசமாயக் ஜ்காடுங்கள்.” 

7. ம்தேதயு 10: 8 வாசிக்்கவும். இேயசு அவர்கல்ள என்ன 
ஜசயய ேவண்டும் என்று ஜசான்னார?

8. மாற்கு 16:15 வாசிக்்கவும்.  இேயசு தம் சீடர்கல்ள என்ன 
ஜசயய ேவண்டும் என்று ஜசான்னார? 

மாற்கு 16:15-18, "பபின்பு, அவர அவர்கல்ள ேநாக்்கி: நீங்கள் 
உை்கஜமஙகும் ேபாய, சரவ சிருஷடிக்கும் சுவபிேசஷ்தலதப 
பபிரசங்கியுங்கள். வபிசுவாசமுள்்ளவனா்கி ஞானஸ்நானம் 
ஜபற்றவன் இரட்சிக்்கபபடுவான்; வபிசுவாசியாதவேனா 
ஆக்்கிலனக்குள்்ளா்க்த தீரக்்கபபடுவான். 
வபிசுவாசிக்்கிறவர்க்ளால நடக்கும் அலடயா்ளங்க்ளாவன: 
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என் நாம்ததினாேை பபிசாசு்கல்ள்த துர்ததுவார்கள். 
நவமான பாலஷ்கல்ளப ேபசுவார்கள்; சரபபங்கல்ள 
எடுபபார்கள்; சாவுக்ே்கதுவான யாஜதான்லறக்குடி்ததாலும் 
அது அவர்கல்ளச ேசதபபடு்ததாது; வபியாதியஸ்தர 
ேமல ல்க்கல்ள லவபபார்கள், அபஜபாழுது அவர்கள் 
ஜசாஸ்தமாவார்கள் என்றார.

9.  மாற்கு 16:16 வாசிக்்கவும். சுவபிேசஷ்ததிற்கு ்ீகழபபடி்கிறவர்கள் 
என்ன ஜசயவார்கள்? 

10. மாற்கு 16:17 வாசிக்்கவும். வபிசுவாசி்கல்ள எநத 
அலடயா்ளங்கள் பபின் ஜதாடரும்?

11. மாற்கு 16:18 வாசிக்்கவும்.  ேவறு எநத அலடயா்ளங்கள் 
வபிசுவாசிலயப பபின் ஜதாடரும்.
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பதில ஆதாரங௧ள்

1. ம்தேதயு 8:16-17 வாசிக்்கவும் இேயசு எ்ததலன ேபலர 
குணமாக்்கினார?

அவரிடம் வந் அைனவைரயும்.  

2. ஏசாயா 53:3-5 வாசிக்்கவும். இநத வசனங்கள் எநத 
வல்கயான குணபபடு்ததுதலைக் குறி்தது ேபசு்கின்றன?

எலைா வி்மான குணபபடுத்�்லும் 
(சரீரபபிர்காரமா்கவும்)

3. ம்தேதயு 8:17 வாசிக்்கவும். நம்முலடய ேநாய்களுக்கு 
மற்றும் பைவனீ்ததிற்கு என்ன ேநரநதது?

இ்யசு ஏற்றுக ெ்காண்டார். .

4. I ேபதுரு 2:24 வாசிக்்கவும்.  எநத இரண்டு ்காரியங்கல்ள 
இேயசு நமக்கு ஜசயததா்க இநத வசனம் குறிபபபிடு்கிறது. 

அவர்்ா்ம ் ம� சரீரத்்தி்ை நம்�ைடய பாவங்கைளேச் 
சதிலுைவயின்்மல சுமந்ார்; அவருைடய ் �ம்பு்களோல 
குணமா்னாம். 

5.  யாக்ே்காபு 5:14-15 – 15 வது வசன்ததில உள்்ள “இரட்சிபபு*என்ற 
ஜசாலலை ்கிேரக்்க ஜமாழியபில ேசாேசா என்பர. அதற்கு, 
வழங்க, பாது்காக்்க, குணபபடு்தத, பதபபடு்தத மற்றும்  
முழுலமயாய இருங்கள் என்று ஜபாருள் .  இேத வார்தலத  
ேவதா்கம்ததில  இரட்சிபபு என ஜபாருள் படு்கிறது.  இநத 
வசனங்க்ளின் அடிபபலடயபிலும், ்கிேரக்்க ஜமாழியபிலும், 
இரட்சிபபபில என்ன இருக்்கிறது?

குணமாககு்ல

6. ம்தேதயு 10:7 வாசிக்்கவும். இேயசு தம் சீடர்கல்ள ஜவ்ளிேய 
அனுபபும்ேபாது என்ன ஜசாலைி அனுபபபினார?

பர்ைா்கராஜயம் சமீபித்்திருக்கதி்�
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7. ம்தேதயு 10: 8 வாசிக்்கவும். இேயசு அவர்கல்ள என்ன 
ஜசயய ேவண்டும் என்று ஜசான்னார?

வியா்தியுள்ளேவர்்கைளேச் ெசாஸ்்மாக்கதி, 
குஷட்ரா்கதி்கைளேச் சுத்்ம்பண்ணி, மரித்்்ாைர 
எ�பபி, பிசாசு்கைளேத் �ரத்் ்வண்டும். 

8. மாற்கு 16:15 வாசிக்்கவும். சீடர்கல்ள என்ன ஜசயய 
ேவண்டுஜமன்று இேயசு ஜசான்னார?

உை்கெமஙகும் ்பாய, சர்வ சதிருஷடிககும் 
சுவி்சஷத்ை்ப பிரசங்கதிக்க ்வண்டும். 

9. மாற்கு 16:16 வாசிக்்கவும். சுவபிேசஷ்ததிற்கு ்ீகழபபடி்கிறவர்கள் 
என்ன ஜசயவார்கள்? 

விசுவாசதித்� ஞானஸ்நானம் ெபறுவார்்கள்

10. மாற்கு 16:17 வாசிக்்கவும். வபிசுவாசி்கல்ள எநத 
அலடயா்ளங்கள் பபின் ஜதாடரும்?

பிசாசு்கைளேத் �ரத்�வார்்கள். நவமான பாைஷ்கைளேப 
்பசுவார்்கள்;

11. மாற்கு 16:18 வாசிக்்கவும்.  ேவறு எநத அலடயா்ளங்கள் 
வபிசுவாசிலயப பபின் ஜதாடரும்?

வியா்தியஸ்்ர் ்மல ை்க்கைளே ைவபபார்்கள், 
அபெபா�� அவர்்கள் ெசாஸ்்மாவார்்கள்
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இதற்கு முநலதய பாட்ததில, சு்கமலடவது ேதவனுலடய 
சி்ததஜமன்பலதயும், பாவ பரி்கார்ததின் ஒரு பகுதியா்க இது 
இருக்்கிறது என்று பார்தேதாம். இலதக் குறி்தது இன்னும் 
அேந்க்காரியங்கல்ள ஜசாலை முடியும். இலத நீங்கள் 
ஏற்றுக்ஜ்காண்டு ேவதவாக்்கியங்க்ளில பார்ததிருநதாலும், 
இன்னும் பை ே்கள்வபி்கள் உண்டா்கிறது - உதாரணமா்க, "நம்லம 
குணபபடு்ததுவது ேதவனுலடய சி்ததமானால, இன்னும் ஏன் 
அலனவரும் சு்கம் ஜபறாமல இருக்்கிறார்கள்?'' பை ்காரணங்கள் 
உண்டு, ஆயபினும் எனக்கு்த ஜதரிநத சிைவற்லறப ப்கிரநது 
ஜ்காள்்கிேறன். குணமலடவது ேதவனுலடய சி்ததமா்க 
இருநத ேபாதிலும், ஏரா்ளமான த்கவல்கள் இலதக் குறி்தது 
இருநதாலும், நான் அறிநததின் ஒரு பகுதிலய உங்கள் முன் 
லவக்்கிேறன். பை ்காரணங்களுள் அறியாலமயும் ஒன்றாகும். 
நீங்கள் அறியாத அலைது உங்களுக்கு்த ஜதரியாத ஒரு 
்காரிய்தலத நீங்கள் ஜசயற்படு்தத முடியாது. என்னுலடய 
வாழவபில இது உண்லமயா்க இருநதது. 

ேதவனுலடய சி்ததம் தானா்க நடநது வருவதா்கவும், 
எனக்கு அதில எநத ஒரு வலைலமயும், அதி்காரமும், தாக்்கமும் 
இலலை என்்கிற வபித்ததில நான் ேபாதிக்்கபபட்டிருநேதன். 
என்னுலடய அறியாலமயபின் நிமி்ததம் பை ்காரியங்கள் 
நடநதன. நான் பன்னிஜரண்டு வயதாயபிருக்கும் ேபாது, என் 
தநலத இறநது வபிட்டார. நான் இருப்தேதாரு வயதான 
ேபாது என்னருே்க இரண்டு மூன்று ேபர மரி்ததுப ேபாயபினர. 
அவர்கள் அலனவரும் சு்கமலடய ேவண்டுஜமன்று நான் 
ஜெபபி்தேதன். ஆனாலும் அவர்கள் சு்கமலடயவபிலலை. 
அது ேதவனுலடய சி்ததமலை என்ற ்காரண்ததால 
அலை, ஆனாலும் நான் அறியாலமயபில இருநதபடியால 



70

குணமாகுதலுக்கு தடைகள்       பாைம் 8
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

அபபடியாயபிற்று. அறியாலமயபில இருநதால, இபபடிதான் 
்காரியங்கள் நடக்கும். ஆனால அறியாலம என்பது ஏற்றுக் 
ஜ்காள்்ள்ததக்்க ்காரணமலை. இது புவபிஈரபபு வபிதிலயப ேபால 
ஒன்றாகும்."நலைது, ப்ததாவது மாடியபில இருநது தவறி 
வபிழுநதால மரி்ததுப ேபாேவன் என்று நான் ஒரு ேபாதும் 
அறியவபிலலைேய”– என்று ஒருவர ஜசாலைைாம்.அநத 
வபிதியபின் முழுலமயான தாக்்கமும் என்னில ஜசயலபட்டால 
தான் நான் அலத உணருேவன் என்று ஜசாலை முடியாது. 
சிை ேதவனுலடய வபிதி்கல்ளப பற்றி மக்்கள் அறிவனீமா்க 
இருக்்கிறார்கள். ேதவனுலடய குணமாக்குதைின் 
முலறலமயானது எபபடி ஜசயலபடு்கிறஜதன்று அவர்கள் 
அறியாமைிருக்்கிறார்கள், அறியாலம அேந்கமக்்கல்ளக் 
ஜ்காலலு்கிறது. 

சு்கம்ஜபறாதபடி  நம்லம்த தடுக்்கிற மற்ஜறாரு 
்காரியம் பாவமாகும். நீங்கள் அலத ஜசாலலும் ேபாது, 
மக்்கள் வரு்ததமலட்கிறார்கள். ஏஜனனில அபபடி 
நீங்கள் ஜசாலலும்ேபாது, எலைா ேநாய்களும் பாவ்ததின் 
வபில்ளவா்க வருவதா்கப புரிநதுஜ்காள்்கிறார்கள். ஆனால 
அது உண்லமயலை. நான் மட்டும் அபபடி ஜசாலைவபிலலை. 
ேயாவான் 9 ஆம் அதி்கார்ததில, இேயசு ேதவாைய்ததிைிருநது 
ஜவ்ளிேய வநதேபாது, அஙே்க இருநத பபிறவபிக் குருடனா்கிய 
ஒரு மனிதலன அவருலடய சீஷர்கள் குணமாக்குதலுக்கு  
தலட்கல்ள   சுட்டிக் ்காட்டினார்கள். வசனம் 2ல சீஷர்கள் 
ே்கட்டார்கள், “ரபபீ, இவன் குருடனாயப பபிறநதது யார ஜசயத 
பாவம், இவன் ஜசயத பாவேமா, இவலனப ஜபற்றவர்கள் 
ஜசயத பாவேமா?'' அவர்கள் அவனின் வபியாதிலய ேநரடியா்க 
பாவ்தேதாடு ஜதாடரபுபடு்ததி, இவனின் வபியாதிக்குக் 
்காரணம் இவனின் பாவமா அலைது இவனின் ஜபற்ேறார 
ஜசயத பாவமா என்று ே்கட்டார்கள். அவர்கள் இருவரும் 
பாவஞஜசயயவபிலலை என்பதா்க்ததான் இேயசுவபின் பதில 
இருநதது. அவேனா அவனின் ஜபற்ேறாேரா ஒருக்்காலும் 
பாவஞஜசயயவபிலலை என்று அர்ததமலை, ஆனால அவனின் 
குருட்டு்ததன்லமக்கு அவர்க்ளின் பாவம் ேநரடி்காரணமா்காது 
என்று தான் ஜசால்கிறார. எலைா வபியாதி்களும் பாவ்தேதாடு 
ஜதாடரபுலடயது என்பதும் உண்லமயா்காது, ஆனால 
வபியாதிக்கு பாவம் ஒரு ்காரணமலை என்பதும் உண்லமயலை.

ேயாவான் 5ம் அதி்கார்ததில ஜபதஸ்தா கு்ள்ததண்லடயபில 
இேயசு இருக்கும் ேபாது, ஒருவலர அற்புதமா்க 
சு்கமாக்கு்கிறார. அஙே்க ஏரா்ளமாேனார இருநத ேபாதும், ஒேர 
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ஒருவலர மட்டும்தான் இேயசு குணமாக்்கினார. யார தன்லன 
குணமாக்்கினார என்று அநத மனிதனுக்கு்த ஜதரியவபிலலை. 
வசனம் 12ல யூதர்கள்அவனிட்ததில ே்கட்்கிறார்கள், "அதற்கு 
அவர்கள் உன் படுக்ல்கலய எடு்ததுக்ஜ்காண்டு நடஜவன்று 
உன்னுடேன ஜசான்ன மனுஷன் யார?” வசனங்கள் 
13, 14 ஜதாடர்கிறது, "ஜசாஸ்தமாக்்கபபட்டவன் அவர 
இன்னாஜரன்று அறியவபிலலை: அவவபிட்ததில ெனங்கள் 
கூட்டமாயபிருநதபடியபினால இேயசு வபிை்கியபிருநதார 
அதற்குபபபின்பு இேயசு அவலன்த ேதவாைய்ததிேை ்கண்டு 
இேதா, நீ ஜசாஸ்தமானாய, அதி்க ே்கடானஜதான்றும் உனக்கு 
வராதபடி இனிப பாவஞஜசயயாேத என்றார." இேயசு இஙே்க 
பாவமானது அவனுலடய பலழய வபியாதிலய வபிட ஜ்காடிய 
ஒன்லறக் ஜ்காண்டு வரும் என்று ஜசால்கிறார.வபியாதியா்கிய 
வபில்ளலவ பாவ்தேதாடு இேயசு இஙே்க இலணக்்கிறார. 
ேயாவான் 9ஆம்அதி்கார்ததில, அவன் குருடனாயப பபிறநததற்கு 
யார ஜசயத பாவமும் ்காரணமலை என்றும் ஜசால்கிறார. 

சிை ்காரியங்கள் இயற்ல்கயா்க நி்கழ்கிறது, ஆனாலும் சிை 
ேநரங்க்ளில வபியாதி்கள், ேநாய்கள், பபிரசசலன்கள்,பாவ்ததின் 
ேநரடி வபில்ளவா்கவும் இருக்்கக்கூடும். அவவபிதமான 
சம்பவங்க்ளிலும் ேதவன் தான் இலத ஜசய்கிறார என்று 
ஜபாரு்ளலை. உதாரணமா்க, ஒருவர இயற்ல்கயபின் ஒழுஙகுக்கு 
மாறுபட்ட வபித்ததில ஓரினச ேசரக்ல்க முலறலயப 
பபின்பற்றுவதா்க லவ்ததுக் ஜ்காள்ளுங்கள். மனித சரீரம் 
அபபடியா்க வாழும்படி அலமக்்கபபடவபிலலை. அவவபிதமான 
வாழக்ல்கமுலறயபில பாலவபிலன ஜசயல்க்ளால பரவும் 
ேநாய்கள் வரு்கின்றன. ேதவன் இநத ேநாய்களுக்குக் ்காரணம் 
அலை – ஏற்படு்ததப பட்ட ஒழுங்கிற்கு மாறா்க வாழும்ேபாது, 
இயற்ல்கக் ஜ்காநத்ளிக்்கிறது. நீங்கள் ஜவ்ளிேய ேபாய, தவறான 
உணலவ உட்ஜ்காள்வரீ்க்ளானால, உங்கள் சரீர்ததில ஏற்படும் 
பாதிபலப ேதவன் ஜசய்கிறார என்று ஜசாலைக்கூடாது. இஙே்க 
இயற்ல்கயான வபிதி்களும்,இயற்ல்கயான ்காரணங்களும் 
உண்டு. எனேவ மக்்கள் குணமலடயாமல இருபபதற்குப 
பாவம் ஒரு ்காரணமா்க இருக்்கிறது. 

நீங்கள் சு்க்ததிற்்கா்க ேதவலன வபிசுவாசிக்கும் ேபாது, 
உங்களுக்ே்க ஜதரிநத ஒரு பாவம் உங்கள் வாழவபில 
இருக்குமானால, நீங்கள் அநத பாவ்தலத நிறு்ததியா்க 
ேவண்டும். ஏஜனனில அதன் மூைமா்க ேதவன் உங்களுக்கு்த 
தரு்கிறலத்த தடுக்்க சா்ததானுக்கு நீங்கள் ேநரடியான 
வாயபலப்த தரு்கிறரீ்கள். ேராமர 6:16 ஜசால்கிறது, 
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''மரண்ததுக் ே்கதுவான பாவ்ததுக்்கானாலும், நீதிக்ே்கதுவான 
்ீகழபபடிதலுக்்கானாலும், எதற்குக் ்ீகழபபடியும்படி உங்கல்ள 
அடிலம்க்ளா்க ஒபபுக்ஜ்காடுக்்கிறரீ்கே்ளா, அதற்ே்க ்ீகழபபடி்கிற 
அடிலம்க்ளாய இருக்்கிறரீ்கஜ்ளன்று அறியபீர்க்ளா?'' உடேன 
சா்ததான் உங்கள் எெமானனா்கி, நீங்கள் இரட்சிபலப இழநது, 
நர்க்ததிற்குப ேபாவரீ்கள் என்று அர்ததமலை. நீங்கள் ஒரு 
்கிறிஸ்தவரா்க இருநதாலும், இலைாவபிட்டாலும் – நீங்கள் 
பாவ்ததில வாழநதால – சா்ததானுக்கு உங்கள் வாழக்ல்கயபில 
ஒரு வழி அலம்ததுக்ஜ்காடுக்்கிறரீ்கள். திருடன் திருடவும் 
ஜ்காலைவும் அழிக்்கவும் வரு்கிறாேனயன்றி ேவஜறான்றுக்கும் 
வாரன் என்று ேயாவான் 10:10 ஜசால்கிறது. ஆனால 
இேயசுேவா ெவீன் தரும்படிக்கு வநதார. எனேவ உங்களுக்கு 
ெவீன் தரும் படி இேயசு முயற்சி்ததுக் ஜ்காண்டிருக்ல்கயபில, 
சா்ததான் உங்கல்ள ேநாயவாயபபடு்ததவும் எ்ததனி்ததுக் 
ஜ்காண்டிருக்்கிறான். நீங்கள் பாவ்ததின் மூைம் சா்ததானுக்கு 
உங்கல்ளக் ்ீகழபபடு்ததுவரீ்க்ளானால, நீங்கள் அவலன 
ஜபைபபடு்ததி, அவனுக்கு உங்கள் வாழவபில ஒரு தருண்தலதக் 
ஜ்காடுக்்கிறரீ்கள். நீங்கள் வபிரும்பு்கிற சு்க்தலத எலைாம் 
ஜெபபி்ததுக் ே்கட்டுக் ஜ்காண்டிருக்்கைாம், ஆனால உங்கள் 
ஜசயல்கள் பபிசாலச உட்ஜ்காண்டுவநது, ேநாய்கல்ளயும் 
ஜ்காடுக்்கிறது. எனேவ நீங்கள் பாவ்ததில வாழவரீ்க்ளானால, 
அலத நிறு்ததியா்க ேவண்டும். 

இன்னும் ஒன்லற இஙே்க ேசர்ததுக் ஜ்காள்்ள 
வபிரும்பு்கிேறன். உங்கள் வாழலவேய நீங்கள் துருவபி்ததுருவபி 
ஆராயநது, "நான் இருக்்க ேவண்டிய அநத சீரான நிலைலமக்கு 
இன்னும் வரவபிலலை,'' என்று ஜசாலைி, ேதவனால 
சு்கம்ளிக்்கக் கூடும் என்று நீங்கள் வபிசுவாசி்ததாலும் கூட "நான் 
அதற்கு்த தகுதியானவன் அலை” என்று நீங்கள் நம்பு்கிறரீ்கள். 
இதுவும் தவேற. நாம் சரியான தகுதியுலடயவர்க்ளா்க 
இருநது, ேதவன் தரும் சு்க்தலதப ஜபறுேவாம் என்றால 
நம்மில யாரும் ஒருக்்காலும் அலதஜபறப ேபாவதிலலை. 
தகுதியான மக்்கல்ள தமக்ஜ்கன பணபிஜசயயும்படி ேதவன் 
ஒருக்்காலும் லவ்ததிருநததிலலை. எனேவ உங்க்ளின் 
பரிசு்தத்தலதயும் தகுதிலயயும் அடிபபலடயா்கக் ஜ்காண்டு 
ேதவன் உங்கள் வாழவபில ஜசயலபடு்கிறார என்று 
நீங்கள் ்கணபிக்்க்த ேதலவயபிலலை. இேயசு உங்களுக்்கா்க 
ஜசயததும், நீங்கள் அவர ேமல லவ்ததிருக்்கிற வபிசுவாசமும் 
தான் அடிபபலடயாகும். அேத ேவல்ளயபில உங்கள் 
ஜசயல்கல்ள நீங்கள் அைட்சியபபடு்தத முடியாது, பபிசாசுக்கு 
இணஙகுவரீ்க்ளானால அவன் உங்களுக்கு்த தலட லவபபான். 
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சா்ததானுக்கு உங்கள் வாழவபில இடம் ஜ்காடுக்்கிற எநத 
ஜசயலையும் வபிட்டு நீங்கள் மனநதிரும்பபிவரீ்க்ளானால, 
குணமாகுதல உங்கள் வாழவபில எ்ளிதா்க நி்கழவலத 
்காணமுடியும். 

சு்கம் ஜபறுவலத்த தடுக்்கிற இன்ஜனாரு ்காரியம் 
உங்கல்ள பாதிக்கும்  மற்ற மக்்களுலடய எதிரமலற 
சிநலதயும், அவபிசுவாசமும் ஆகும். அேந்கர இலதக் குறி்தது 
அதி்கம் சிநதிபபதிலலை. மாற்கு 6ஆம் அதி்கார்ததில இதற்கு 
சரியான எடு்ததுக்்காட்டு இருக்்கிறது. இேயசு தான் வ்ளரநத 
ஜசாநத ஊரில இருக்்கிறார. அவலர சிறுபபிராய்ததிைிருநேத 
அநத மக்்கள்அறிநதிருநதபடியால, அவர்கள் அவலர 
மதிக்்கவபிலலை. அவரின் தாய, த்கபபலனயும், சே்காதர, 
சே்காதரி்கல்ளயும் அறிநதிருநதபடியால, மற்ற மக்்கள் அவருக்கு 
மதிபபுக்ஜ்காடு்ததது ேபால அவர்கள் ஜ்காடுக்்கவபிலலை. 
அவருக்கு எதிரா்க வநது அவலரக் குற்றஞசாட்டினார்கள். 
மாற்கு 6:4-6 ஜசால்கிறது, "இேயசு அவர்கல்ள ேநாக்்கி: 
தீரக்்கதரிசி ஒருவன் தன் ஊரிலும் தன் இன்ததிலும் தன் 
வடீ்டிலுேமயன்றி ேவஜறஙகும் ்கனவனீமலடயான் என்றார. 
அஙே்க அவர சிை ேநாயா்ளி்கள் ேமல ல்க்கல்ள லவ்தது, 
அவர்கல்ளக் குணமாக்்கினேதயன்றி, ேவஜறாரு அற்புதமும் 
ஜசயயக்கூடாமல, அவர்களுலடய அவபிசுவாச்தலதக் 
குறி்தது ஆசசரியபபட்டு: ்கிராமங்க்ளிேை சுற்றி்ததிரிநது, 
உபேதசம் பண்ணபினார." இஙே்க இேயசு ஜவஜறாரு 
அற்புதமும் ஜசயயவபிலலை என்று அலை. அவரால ஜசயய 
முடியவபிலலை என்றுள்்ளது. இஙே்க ேதவகுமாரனா்கிய 
இேயசு பூமிக்கு மனிதனா்க வநதார, அவரிட்ததில எநத 
வபிசுவாசக்குலறவும் இலலை . நிசசயமா்க அவரின் வாழவபில 
பாவம் பபிரேவசிபபதற்்கான எநத வாயபபும் இலைாதிருநதது. 
ஆயபினும் மக்்க்ளின் அவபிசுவாசம் அவரின் ஜசயல்கல்ளக் 
்கட்டுபபடு்ததியது. ''அவர்களுலடய அவபிசுவாச்ததினிமி்ததம் 
அவர அஙே்க அேந்க அற்புதங்கல்ளச ஜசயயவபிலலை.'' 
என்று ம்தேதயு 13:58ல கூறபபட்டுள்்ளேதாடு இலண்ததுப 
பாரக்கும்ேபாது, இேயசு தனக்குள்ே்ள எநத ்கட்டுபபாடு்களும் 
இலைாதவரா்க இருநத ேபாதிலும், சா்ததான் உட்பபிரேவசிக்்க்த 
தக்்கதா்க எநதப பாவ வாயபபும் அற்றவரா்க இருநத ேபாதிலும், 
சுற்றியபிருநத மக்்கள் அவரின் ஜசயல்கல்ளக் ்கட்டுபபடு்தத 
முடிநதது. 

எலைா ேநரங்க்ளிலும் அலனவலரயும் ேதவன் 
சு்கபபடு்ததுவேத அவரின் சி்ததம் என்று நான் ஜசாலவலத 
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நீங்கள் புரிநதுக் ஜ்காள்வது மி்கவும் முக்்கியம். நீங்கள் இலத 
வபிசுவாசிபபபீர்க்ளானால, ஒரு மரு்ததுவமலனக்குச ஜசன்று 
அஙகுள்்ள ேநாயா்ளி்கல்ள எலைாம் ஜவ்ளிேயற்றிவபிடு்கிற 
தவறான ஜசயலைச ஜசயயைாம். ஏஜனனில ேதவனுலடய 
சி்ததம் அலனவரும் குணமலடவேத என்று வபிசுவாசிக்்கிறரீ்கள். 
அவர்கள் குணமலடய ேவண்டுஜமன்பது ேதவனுலடய 
சி்ததமாயபினும், அவர்க்ளின் சி்தத்ததிற்கு மாறா்க ேதவன் 
ஒரு ேபாதும் ஜசயலபட மாட்டார. தாங்கள் குணமலடயாமல, 
ேநாயவாயப பட்டிருக்்கேவண்டுஜமன்ற அவர்க்ளின் 
உரிலமலய ேதவன் ்கா்ததுக்ஜ்காள்வார. சு்கமலடயும்படி 
யாலரயும் நாம் ஜபைவநதபபடு்தத முடியாது – மற்றவர்க்ளின் 
வபிசுவாச்ததாலும் அவர்கல்ள குணபபடு்தத முடியாது. அவர்கள் 
வபிசுவாசப ேபாராட்ட்ததில இருபபார்க்ளானால, மற்றவர்கள் 
உதவபி ஜசயய முடியுேம தவபிர அவர்களுக்்கா்க எலதயும் 
ஜசயதுவபிட முடியாது. குணமலடவதற்கு எதிரா்க ஒருவர 
தன்லன நிலைபபடு்ததியபிருநதால, நீங்கள் அலத ேமற்ஜ்காள்்ள 
முடியாது. இதினிமி்ததமா்க, நீங்கள் ஒரு மரு்ததுவமலனக்குச 
ஜசன்று, அஙகுள்்ள ேநாயா்ளி்கல்ள எலைாம் ஜவ்ளிேயற்ற 
முடியாது – ஒரு சலபக்குச ஜசன்று அஙகுள்்ள எலைாலரயும் 
அவர்கள் ஒ்ததுலழபபபின்றி குணமாக்்கவும் முடியாது. 
இன்னும் இது குறி்ததுப பைவற்லறப ேபசைாம். இேயசு 
ெனங்கல்ள சு்கமாக்்கியேபாது, மரி்தேதாலர எழுபபபியேபாது, 
அவர சிைரிட்ததில ேபாய, "அழாேத,'' என்று ஜசாலலுவார. 
தாயபினிட்ததில அழாேத என்று ஜசாலைிவபிட்டு, அவ்ளின் 
ம்கலன உயபிேராடு எழும்ப ஜசயவார. சிைரின் வபிசுவாசம் 
சிை இடங்க்ளில பயன்படு்ததபபட ேவண்டும். நம்மிட்ததில 
வபிசுவாசம் இருக்்க ேவண்டும், குணமாகுதல வபிஷய்ததில 
அடங்கியுள்்ள பை்காரியங்கள் உண்டு. நான்ஒருசிைவற்
லறமட்டும்இன்றுஉங்களுடன்ப்கிரநதுள்ே்ளன். அலவ்கள் 
உங்களுக்கு உதவும் என நம்பு்கிேறன். இலவயலன்ததின் 
ம்ததியபிலும் நீங்கள் பபிடி்ததுக் ஜ்காள்்ள ேவண்டிய ஒரு 
முக்்கிய ்காரியம் ேதவன் உண்லமயுள்்ளவரா்க இருக்்கிறார. 
நீங்கள் குணமலடய ேவண்டுஜமன்பது ேதவனுலடய 
சி்ததம், ஆனால அவருடன் எபபடி ஒ்ததுலழபபது என்று 
நீங்கள் ்கற்றிருக்்க ேவண்டும். அவர அலத உங்களுக்்கா்க 
ஜசயய முடியாது. உங்கள் மூைமா்க்ததான் ஜசயவார. இது 
உங்களுக்குள் இருநது வர ேவண்டும். 

நீங்கள் உங்கல்ளேய ஒபபுக்ஜ்காடுபபதற்கு இலவ்கள் உதவ 
ேவண்டுஜமன்றும், ேதவனுலடய வலைலம உங்கள் மூைமா்க 
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பாயேவண்டுஜமன்றும், நீங்கள் இயற்ல்கக்்கபபாற்பட்ட 
ஆேராக்்கிய்ததுடன் வாழ ேவண்டுஜமனவும் ஜெபபிக்்கிேறன். 
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சீஷ்ததுவ ே௧ள்வபி௧ள் மற்றும் ே௧ள்வபி௧ளுடன் 
பயன்படும் வசனங௧ள் 

1. ம்தேதயு 8: 17 வாசிக்்கவும்.  நாம் குணமாவதற்கு இேயசு 
என்ன ஜசயதார?

மத்்்யு 8: 17 “அவர தாேம நம்முலடய ஜபைவனீங்கல்ள 
ஏற்றுக்ஜ்காண்டு, நம்முலடய ேநாய்கல்ளச சுமநதார 
என்று, ஏசாயா தீரக்்கதரிசியபினால உலரக்்கபபட்டது 
நிலறேவறும்படி இபபடி நடநதது.”

2. ஓசியா 4:6 வாசிக்்கவும். ்ீகழ்கண்ட ்காரணங்க்ளால  சிைர 
குணமா்கவபிலலை.

 A. அறியாலம

 B. ஆைய்ததிற்கு ஜசலைவபிலலை

 C. நலைவர்க்ளா்க இலலை 

ஓசதியா 4:6 “என் ெனங்கள் அறிவபிலைாலமயபினால 
சங்காரமா்கிறார்கள்; நீ அறிலவ ஜவறு்ததாய ஆல்கயால நீ 
என் ஆசாரியனாயபிராதபடிக்கு நானும் உன்லன ஜவறு்தது 
வபிடுேவன்;  நீ உன் ேதவனுலடய ேவத்தலத மறநதாய, 
ஆல்கயால நானும் உன் பபிள்ல்ள்கல்ள மறநது வபிடுேவன்.”

3. ேயாவான் 9: 1-3 வாசிக்்கவும்.  இநத மனிதன் குருடானதற்கு 
என்ன ்காரணம் என்று சீடர்கள் நிலன்ததார்கள்? 

 அவர்கள் நிலன்ததது சரியா?

ேயாவான் 9: 1-3, அவர அபபுறம் ேபால்கயபில 
பபிறவபிக்குருடனா்கிய ஒரு மனுஷலனக் ்கண்டார. 
அபஜபாழுது அவருலடய சீஷர்கள் அவலர ேநாக்்கி: ரபபீ, 
இவன் குருடனாயப பபிறநதது யார ஜசயத பாவம், இவன் 
ஜசயத பாவேமா, இவலனப ஜபற்றவர்கள் ஜசயத பாவேமா 
என்று ே்கட்டார்கள். இேயசு பபிரதியு்ததரமா்க: அது இவன் 
ஜசயத பாவமுமலை, இவலனப ஜபற்றவர்கள் ஜசயத 
பாவமுமலை, ேதவனுலடய ்கிரிலய்கள் இவனிட்ததில 
ஜவ்ளிபபடும் ஜபாருட்டு இபபடிப பபிறநதான்.
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4. ேயாவான் 5: 14 வாசிக்்கவும்.  பாவம் வபியாதிலய உண்டு 
பண்ணும்.  எபஜபாழுதும் அலை. வபியாதிலய்த தவபிர ேவறு 
எலத பாவம் பபிறபபபிக்கும்?

்யாவான் 5: 14 “அதற்குப பபின்பு இேயசு அவலன 
ேதவாைய்ததிேை ்கண்டு: இேதா, நீ ஜசாஸ்தமானாய, 
அதி்க ே்கடானஜதான்றும் உனக்கு வராதபடி இனிப 
பாவஞஜசயயாேத என்றார.”

5. ேராமர 5:12-14 வாசிக்்கவும்.  எபஜபாழுதுேம வபியாதிக்கு 
்காரணம் பாவம் என்பலத வபிட ேவறு என்ன இருக்்கக்கூடும்?

்ராமர் 5:12-14    இபபடியா்க, ஒேர மனுஷனாேை பாவமும் 
பாவ்ததினாேை மரணமும் உை்க்ததிேை பபிரேவசி்ததது 
ேபாைவும், எலைா மனுஷரும் பாவஞஜசயதபடியால, 
மரணம் எலைாருக்கும் வநதது ேபாைவும் இதுவுமாயபிற்று. 
நியாயபபபிரமாணம் ஜ்காடுக்்கபபடுவதற்கு முன்னும் பாவம் 
உை்க்ததிைிருநதது; நியாயபபபிரமாணம் இலைாதிருநதால 
பாவம் எண்ணபபடமாட்டாது. அபபடியபிருநதும், 
மரணமானது ஆதாம் முதல ேமாேச வலரக்கும், ஆதாமின் 
மீறுதலுக்ஜ்காபபாயப பாவஞஜசயயாதவர்கல்ளயும் 
ஆண்டுஜ்காண்டது; அநத ஆதாம் பபின்பு வநதவருக்கு 
முன்னலடயா்ளமானவன்.

6. அபேபாஸ்தைர 10:38 வாசிக்்கவும். அபேபாஸ்தைர 10:38ன்படி 
வபியாதி எதனால வரு்கிறது?

அப்பாஸ்்ைர் 10:38, “நசேரயனா்கிய இேயசுலவ்த ேதவன் 
பரிசு்தத ஆவபியபினாலும் வலைலமயபினாலும் அபபிேஷ்கம் 
பண்ணபினார; ேதவன் அவருடேன கூட இருநதபடியபினாேை 
அவர நன்லம ஜசய்கிறவராயும் பபிசாசின் வலைலமயபில 
அ்கபபட்டயாவலரயும் குணமாக்கு்கிறவராயும் 
சுற்றி்ததிரிநதார.”

7. ம்தேதயு 13:58 வாசிக்்கவும்.  குணமாவதற்கு என்ன தலட?

மத்்்யு 13:58, “அவர்களுலடய அவபிசுவாச்ததினிமி்ததம் 
அவர அஙே்க அேந்க அற்புதங்கல்ளச ஜசயயவபிலலை.”
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8. யாக்ே்காபு 5:15  வபியாதிலய எது குணமாக்கும்?

யாக்்காபு 5:15, “அபஜபாழுது வபிசுவாசமுள்்ள ஜெபம் 
பபிணபியா்ளிலய இரட்சிக்கும்; ்கர்ததர அவலன எழுபபுவார; 
அவன் பாவஞஜசயதவனானால அது அவனுக்கு 
மன்னிக்்கபபடும்.”
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பதில ஆதாரங௧ள்

1. ம்தேதயு 8: 17 வாசிக்்கவும்.  நாம் குணமாவதற்கு இேயசு 
என்ன ஜசயதார?

அவர் ்ா்ம நம்�ைடய ெபைவனீங்கைளே 
ஏற்றுகெ்காண்டு, நம்�ைடய ்நாய்கைளேச் சுமந்ார் 

2. ஓசியா 4:6 வாசிக்்கவும். சிைர ்ீகழ்கண்ட ்காரணங்க்ளால 
குணமா்கவபிலலை.

அ்தியாைம (அ்திவு குை்பாடு)

3. ேயாவான் 9: 1-3 வாசிக்்கவும்.  இநத மனிதன் குருடானதற்கு 
என்ன ்காரணம் என்று சீடர்கள் நிலன்ததார்கள்? 

பாவம்

 அவர்கள் நிலன்ததது சரியா?

்வறு.

4. ேயாவான் 5: 14 வாசிக்்கவும்.  பாவம் வபியாதிலய உண்டு 
பண்ணும்.  எபஜபாழுதும் அலை. வபியாதிலய்த தவபிர ேவறு 
எலத பாவம் பபிறபபபிக்கும்?

்நாைய விட ்மாசமான பை விஷயங்கைளேயும் 
மரணத்ை்யும்  பி்பபிக்கதி்� (்ராமர் 6:23) 

5. ேராமர 5:12-14 வாசிக்்கவும்.  எபஜபாழுதுேம வபியாதிக்கு 
்காரணம் பாவம் என்பலதவபிட ,ேவறு என்ன இருக்்கக்கூடும்?

வழீச்சதி (ஆ்தி.3) ஆ்ாம் ்ன் மீறு்ைதின் நதிமதித்்ம் 
பாவத்ை்யும் வியா்திையயும் மனி்ர்்களுககு 
அ்தி�்கபபடுத்்தினான்.

6. அபேபாஸ்தைர 10:38 வாசிக்்கவும். அபேபாஸ்தைர 10:38ன்படி 
வபியாதி எதனால வரு்கிறது?

பிசாசதின் பிடியில அ்கபபடுவ்ால
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7. ம்தேதயு 13:58 வாசிக்்கவும்.  குணமாவதற்கு என்ன தலட?

அவிசுவாசம்

8. யாக்ே்காபு 5:15  வபியாதிலய எது குணமாக்கும்?

விசுவாச�ள்ளே ெஜபம்.
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மற்்வர்்கைளே மன்னித்்ல
டான் க்ேரா

ம்தேதயு 18: 21-22 கூறு்கிறது. "அபஜபாழுது, ேபதுரு 
அவரிட்ததில வநது, ஆண்டவேர, என் சே்காதரன் எனக்கு 
வபிேராதமாயக் குற்றஞஜசயது வநதால, நான் எ்ததலனதரம் 
மன்னிக்்கேவண்டும்? ஏழுதர மட்டுேமா என்று ே்கட்டான். 
அதற்கு இேயசு: ஏழுதரமா்ததிரம் அலை, ஏஜழழுபது தரமட்டும் 
என்று உனக்குச ஜசாலலு்கிேறன்." (அலடபபு என்னுலடயது). 
தனக்கு எதிரா்க பாவம் ஜசயத ஒருவலர எ்ததலன முலற 
மன்னிக்்க ேவண்டும் என்று ே்கட்டதில, ேபதுருமி்கவும் 
தாரா்ளமா்கஇருபபதா்க  நான் நிலனக்்கிேறன், "ஒரு நா்ளில 
ஏழு முலற என நிலனக்்கிறரீ்க்ளா?" என்றுஇேயசு ே்கட்டு, 
பபின்பு"ேபதுரு, ஏழு முலறஅலை, ஏழு எழுபது முலற" என்று 
கூறினார. அபபடியானால அது 490 முலற்களுக்கு பபிறகு  
நீங்கள் மன்னிக்்க ேவண்டியதிலலை என்று அர்ததமலை. 
இேயசு ஜசான்னது, ஒரு நபருக்கு நி்கழக்கூடிய சா்ததியமற்ற 
எண்ணபிக்ல்கயபிைான குற்றங்க்ளில, மன்னிபபு ஜதாடரசசியா்க 
இருக்்க ேவண்டும் என்று அவர ஜசான்னார. மன்னிபபு என்பது 
ஒரு ்கிறிஸ்தவரின் உண்லமயான அணுகுமுலறயா்க இருக்்க 
ேவண்டும். லூக்்கா 23: 34 ல, “அபஜபாழுது இேயசு: பபிதாேவ 
இவர்களுக்கு மன்னியும், தாங்கள் ஜசய்கிறது இன்னஜதன்று 
அறியாதிருக்்கிறார்கே்ள என்றார. அவருலடய வஸ்திரங்கல்ள 
அவர்கள் பங்கிட்டுச சீட்டுபேபாட்டார்கள்.” ஸ்ேதவானும், 
அபேபாஸ்தைர 7: 60 ல, “ஆண்டவேர, இவர்கள்ேமல இநதப 
பாவ்தலதச சும்ததாதிரும் என்று மிகுநத ச்ததமிட்டுச 
ஜசான்னான்.“ அலனவரும் மன்னிபலப ஜபறுபவர்கள் அலை. 
ஆனால ஒரு ்கிறிஸ்தவன் மனதில எபஜபாழுதும் மன்னிக்்க 
ேவண்டும் என்ற சிநலத இருக்கும்.
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இேயசு ஒரு உவலமலய  ம்தேதயு 18:23ல ஜசான்னேபாது 
"பரேைா்கராஜயம் தன் ஊழியக்்காரரிட்ததில (உடன் ஒரு 
்கணக்்ீகடு ஜசயயுங்கள்)்கணக்குபபாரக்்க ேவண்டுஜமன்றிருநத 
ஒரு ராொவுக்கு ஒபபாயபிருக்்கிறது. அவன் ்கணக்குபபாரக்்க்த 
ஜதாடங்கினேபாது, ப்ததாயபிரம் தாைநது்கள் (ப்தது 
ே்காடி  டாைர்கள்)்கடன் பட்டவன் ஒருவலன அவனுக்கு 
முன்பா்க ஜ்காண்டு வநதார்கள்.்கடலன்ததீரக்்க அவனுக்கு 
நிரவா்கம் இலைாதபடியால, அவனுலடய ஆண்டவன் 
அவலனயும் அவன் ஜபண்ொதி பபிள்ல்ள்கல்ளயும், 
அவனுக்கு உண்டான எலைாவற்லறயும் வபிற்று, ்கடலன்த 
தீரக்கும்படிக் ்கட்டல்ளயபிட்டான்.அபஜபாழுது, அநத 
ஊழியக்்காரன் தாழ வபிழுநது, வணங்கி: ஆண்டவேன! 
என்னிட்ததிலஜபாறுலமயாயபிரும், எலைாவற்லறயும் உமக்குக் 
ஜ்காடு்தது்த தீரக்்கிேறன் என்றான்.” (அலடபபுக்குறிபபு்கள் 
என்னுலடயலவ) ஜதாடரநதேபாது மன்னிபபு பற்றி 
இேயசு ஒரு உவலமலயக் கூறு்கிறார. இபேபாது, இஙே்க 
இருநதநிலைலம: தனது எெமானிடம் ப்தது ே்காடி 
டாைர்கல்ளக் ்கடனா்கக் ஜ்காண்ட ஒரு மனிதர. அவர அலதச 
ஜசலு்தத எநத வழியும் இலலை, அவரால முடியாது என்று 
அவருக்கு்த ஜதரியும். எெமானருக்கும் அவரால முடியாது 
என்று ஜதரியும். அநத நாட்்க்ளில, அஜமரிக்்காவபில உங்க்ளால 
முடிநத திவால நிலைலய நீங்கள் உரிலம ே்கார முடியாது.
அவர்கள் உங்கல்ளயும், உங்கள் மலனவபிலயயும், உங்கள் 
பபிள்ல்ள்கல்ளயும், உங்க்ளிடம் இருக்கும் அலன்தலதயும் 
வபிற்பார்கள், நீங்கள் அடிலம்ததன்ததிற்குச ஜசலவரீ்கள். 
எலைாவற்லறயும் ஜசலு்ததும் வலர நீங்கள் சிலறக்கு 
அனுபபபபடுவரீ்கள்.அது ஒருேபாதும் இலலைஜயன்றால, 
உங்கள் வாழநாள் முழுவதும் நீங்கள் சிலறயபில இருபபபீர்கள். 
இநத மனிதன் தனக்கு்த ஜதரிநத ஒேர ்காரிய்தலதச 
ஜசயதான். முழங்காைில இறங்கி ்கருலணக்்கா்க அழுதார, 
"எெமானேர, தயவுஜசயது என்னுடன் ஜபாறுலமயா்க 
இருங்கள்! தயவுஜசயது, நான் உங்க்ளிடம் ஜ்கஞசு்கிேறன். 
நான் உங்களுக்கு எலைாவற்லறயும் திருபபபி்த தரு்கிேறன். 
ஜபாறுலமயாய இருங்கள்! 27 வது வசன்ததில என்ன 
நடநதது என்பலதக் ்கவனியுங்கள். அநத ஊழியக்்காரனுலடய 
ஆண்டவன் மனதிரங்கி, அவலன வபிடுதலைபபண்ணபி, 
்கடலனயும் அவனுக்கு மன்னி்ததுவபிட்டதா்கவும் அது 
கூறு்கிறது.

நம்மால  ஜசலு்தத முடியாத ்கடன் இருநதது. 
ேவதா்கமம்ஜசால்கிறது,“பாவ்ததின் சம்ப்ளம் மரணம்(ேராமர 
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6:23);- நி்ததிய்ததிற்கும் ேதவனிடமிருநது பபிரிதல -உை்கில 
உள்ள் ஜவள்்ளியும் தங்கமும் நம்லம மீட்்க முடியவபிலலை. 
ேதவன் இரக்்கமுள்்ளவர. அவருலடய ்கிருலபயபினால 
அவருலடய குமாரனா்கிய இேயசு ்கிறிஸ்துலவ பூமிக்கு 
அனுபபபினார. ேதவன் தம்முலடய இரக்்க்ததினாலும்  
்கருலணயபிலும் நம்லமப பார்தது, "அநதக் ்கடலன நான் 
உங்களுக்கு மன்னிக்்கிேறன்" என்றார.

ப்தது ே்காடி டாைர்கள் மன்னிக்்கபபட்ட இநத 
மனிதரிடம் ஒரு ச்க ஊழியர இருபது டாைர்கல்ளக் ்கடனா்க 
ஜ்காண்டிருநதார.  அவர ஜசான்னார, "நான் ப்தது ே்காடி 
டாைர்களுக்கு மன்னிபலப ஜபற்று வபிட்ேடன், எனக்கு இநத 
இருபது  டாைர்கள் என்ன? நீங்களும் என்லனப ேபாைேவ 
சுதநதிரமா்க இருக்்க ேவண்டும் என்று நான் வபிரும்பு்கிேறன்! 
அலத வபிட்டு வபிடுங்கள்.நான் ப்தது ே்காடி டாைர்கல்ள 
மன்னி்ததுவபிட்ேடன்! " அதுதான் நடநதிருக்்க ேவண்டும், 
ஆனால அது நடக்்கவபிலலை. உண்லமயபில என்ன நடநதது 
என்று படிபேபாம்  வசனங்க்ளில 28-31. “அபபடியபிருக்்க, 
அநத ஊழியக்்காரன் புறபபட்டுபேபால்கயபில, தன்னிட்ததில 
நூறு ஜவள்்ளிபபணம் ்கடன்பட்டிருநதவனா்கிய தன் உடன் 
ேவலைக்்காரரில ஒருவலனக்்கண்டு, அவலனபபபிடி்தது, 
ஜதாண்லடலய ஜநரி்தது: நீ பட்ட ்கடலன எனக்கு ஜ்காடு்தது்த 
தீரக்்கேவண்டும் என்றான். அபஜபாழுது அவனுலடய உடன் 
ேவலைக்்காரன் அவன் ்காைிேை வபிழுநது: என்னிட்ததில 
ஜபாறுலமயாயபிரும், எலைாவற்லறயும் உமக்குக் ஜ்காடு்தது்த 
தீரக்்கிேறன் என்று, அவலன ேவண்டிக்ஜ்காண்டான்.அவேனா 
சம்மதியாமல, ேபாய, அவன் பட்ட ்கடலனக் ஜ்காடு்தது்த 
தீரக்கும்ளவும் அவலனக் ்காவைில ேபாடுவபி்ததான். 
நடநதலத அவன் உடன்ேவலைக்்காரர ்கண்டு, மி்கவும் 
துக்்கபபட்டு, ஆண்டவனிட்ததில வநது, நடநதலதஜயலைாம் 
அறிவபி்ததார்கள்.” ப்தது ே்காடி டாைர்கள் மன்னிக்்கபபட்ட 
பபின்னர அவர அநத மனிதலர இருபது டாைர்களுக்கு 
சிலறயபில தள்்ளினார! அலத நீங்கள் ்கற்பலன ஜசயய 
முடியுமா?

32-34 வசனங்கள், "அபஜபாழுது, அவனுலடய ஆண்டவன் 
அவலன அலழபபபி்தது: ஜபாலைாத ஊழியக்்காரேன, நீ என்லன 
ேவண்டிக்ஜ்காண்டபடியபினால, அநதக் ்கடன் முழுவலதயும் 
உனக்கு மன்னி்ததுவபிட்ேடன்.நான் உனக்கு இரங்கினதுேபாை, 
நீயும் உன் உடன் ேவலைக்்காரனுக்கு இரங்கேவண்டாேமா 
என்று ஜசாலைி, அவனுலடய ஆண்டவன் ே்காபமலடநது, 
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அவன் பட்ட ்கடலனஜயலைாம் தனக்குக் ஜ்காடு்தது்த 
தீரக்கும்ளவும் உபாதிக்்கிறவர்க்ளிட்ததில அவலன 
ஒபபுக்ஜ்காடு்ததான்." இநத மனிதர தனது ச்க ஊழியரிடம் 
நடநது ஜ்காண்ட வபிதம் ்காரணமா்க சிலறயபில தள்்ளபபட்டார.
இதனால அவர மன்னிபபலத இழநதார. இேயசு 35 வது 
வசன்ததில, "நீங்களும் அவனவன் தன் சே்காதரன் ஜசயத 
தபபபிதங்கல்ள மனபபூரவமாய மன்னியாமற்ேபானால, என் 
பரமபபிதாவும் உங்களுக்கு இபபடிேய ஜசயவார என்றார." 
நம்முலடய எலைா பாவங்களும் மன்னிக்்கபபட்டிருபபது– 
மரணம் தண்டலனயா்கி நி்ததிய்ததிற்கும் ேதவனிடமிருநது 
பபிரிதல - மற்றவலர மன்னிக்்க மறுபபது முட்டாள்தனம் 
அலைவா? "என்லன மன்னி்தது, இேயசு ்கிறிஸ்துவபின் 
மூைமா்க எனக்கு இரக்்கம் ்காட்டுங்கள்" என்று ேதவனிடம் 
மன்றாடு்கிேறாம்.மன்னிபலபப ஜபற்றுக் ஜ்காண்டு, பபின்னர 
திரும்பபி, ேவஜறாருவலர மன்னிக்்க மறுக்்கிேறாம். ேதவன் 
அலத ஜபாலைாஙகு்ததனம் என்்கிறார.

நான் சிறிது ்காை்ததிற்குதிற்கு முன்பு ஒரு  சலபயபில 
ஆயரா்க இருநேதன், அஙகு ஒரு இ்ளம் ஜபண் இருநதாள்.  
அவ்ளால  எதிர்காை்தது வபிஷயங்கல்ளக் ்காண முடிநதது. 
அவள் ஒரு நாள் என்னிடம் வநது, “பரிசு்தத ஆவபியானவர 
எனக்கு வரவபிருக்கும் வபிஷயங்கல்ளச ஜசால்கிறார. 
யாராவது இறக்்கப ேபா்கிறார்கள் என்றால அது எனக்கு்த 
ஜதரியும்.  ஒரு வா்கனம் அழியப ேபா்கிறஜதன்றால எனக்கு்த 
ஜதரியும். இது பரிசு்ததாவபியபின் ஜவ்ளிபபாடா என்று அவள் 
ே்கட்டாள்.  நான் ஜசான்ேனன், "என் பதிலை நீங்கள் வபிரும்ப 
மாட்டீர்கள், ஆனால அது பரிசு்தத ஆவபியானவர என்று நான் 
நம்பவபிலலை. அபேபாஸ்தைர 16-ல அபேபாஸ்தைனா்கிய 
பவுலைப பபின்ஜதாடரநத அேத ஆவபிதான் இது. ஒரு பபிரிவபிலண 
ஆவபி என்று நான் நிலனக்்கிேறன்.  இறுதியா்க நான்அலதக் 
்கடிநதுஜ்காண்டு, அநதப ஜபண்ணபிைிருநது ஜவ்ளிேய வரும்படி 
்கட்டல்ளயபிட்ேடன்.ேமலும் அவள் எதி்காை்தலதப பற்றி  
ஜசாலலும் திறலன இழநதாள்.  அவளுக்கு ஜவ்ளிபபாடு 
தநதது ேதவன் இலலை என்று அவ்ளிடம் ஜசான்ேனன். 
மற்றும் அவ்ளிடம், "நீங்கள் இேயசுவபிடம் ஜசன்று அவரிடம் 
“ஆண்டவேர, நான் இரட்சிக்்கபபடுவதற்கு முன்ேப என்னிடம் 
வபிஷயங்கல்ளச ஜசாலவதும், த்கவல்கல்ள்த தருவதும் எது? 
உங்கள் பரிசு்தத ஆவபியா அலைது அது ேவறு ஏதாவதா?” 
என ே்கட்்க ேவண்டும் என்று நான் வபிரும்பு்கிேறன். அவள் 
ஒரு நாள் என்னிடம் திரும்பபி வநது, "நான் இலறவனிடம் 
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ேபசிேனன், அது சரி என்று நிலனக்்கிேறன், என்றாள். நான் 
ஒரு ஜபரிய ேமயபபன் அலை.

இது 1986 ன் ஆரம்ப்ததிலநடநதது.  என்ன நடநதது 
ஜதரியுமா? எங்க்ளிடம் ேசைஞசர என்று அலழக்்கபபடும் ஒரு 
வபிண்ஜவ்ளி வபிண்்கைம் இருநதது. அநத பள்்ளி ஆசிரியர்க்ளில 
ஒருவர ஜபண்.  இநத இ்ளம் ஜபண் ஜதாலைக்்காட்சிலயப 
பார்ததுக் ஜ்காண்டிருநதேபாது, அடு்தத நாள் ேசைஞசரில 
ேபா்கப ேபாகும்  ஜபண்  வநது அலதப பற்றி ேபசுவலதப 
பார்ததாள்.  ஒரு ஆவபி அவ்ளிடம் ேபசி, "அவள் இறக்்கப 
ேபா்கிறாள், அவள் இறக்்கப ேபா்கிறாள்.” என்றது.   அடு்தத நாள் 
ேசைஞசர அறிமு்கபபடு்ததபபட்டேபாது, உை்கம் முழுவதும் 
பார்ததுக் ஜ்காண்டிருநதேபாது அது ஜவடி்ததது. குழுவபினர 
அலனவரும், மற்றும் அநத ஜபண்ணும் அழிநதனர. அநத 
இ்ளம் ஜபண் என்னிடம் வநது, “சே்காதரர டான், என்னுடன் 
ேபசுவது மற்றும் எனக்கு த்கவல ஜ்காடுபபது பரிசு்தத 
ஆவபியானவர அலை என்று நான் நிலனக்்கிேறன். நீங்கள் 
எனக்கு ஜெபபிக்்க ேவண்டும்? " அன்றிரவு வழிபாடு முடிநத 
பபின்னர, எலேைாரும் ஜசன்ற பபின் அவல்ளக் ல்கயால 
ஜதாட்டு, "அசு்தத ஆவபிேய, இநதப ஜபண்லண வபிட்டு ஜவ்ளிேய 
வா !" என்ேறன் . எதுவும் நடக்்கவபிலலை. இேயசுவபின் சீடர்கள் 
ஒரு முலற இல்ளஞனிடமிருநது ஒரு ஆவபிலய்த துர்தத 
முயன்றார்கள். அவர்க்ளால  அலதச ஜசயய முடியவபிலலை. 
அநத இல்ளஞலன என்னிடம் ஜ்காண்டு வாருங்கள் என்று 
இேயசு ஜசான்னார.  எனேவ நான், “ஆண்டவேர, எனக்கு்த 
ஜதரியும் இஙகு என்ன நடக்்கிறது என்று. இவல்ள நான் 
உம்மிட்ததில ஜ்காண்டு வரு்கிேறன்” என்ேறன். என் மலனவபி 
எங்களுடன் ஜெபபி்ததுக் ஜ்காண்டிருநதார.ேதவன் அவளுக்கு 
ஒரு வார்தலதலய ஜ்காடு்ததார. என் மலனவபி என்னிடம் 
அது ஏேதா அவள் தாலயக் குறி்ததது என்றார. உடேன 
நான் அநதப ஜபண்ணபிடம், "உங்கள் தாலய மன்னிபபபீர்க்ளா? 
எனக் ே்கட்ேடன். உடேன ஒரு குரல அவ்ளிடமிருநது 
்க்ததியது, "இலலை! உடேன நான் , " அசு்தத ஆவபிேய நான் 
உன்லன பபிலணக்்கிேறன், " என்று ஜசான்ேனன். அவள் தன் 
தாலய மன்னிக்்கைாமா என்று ஆதாயம் ே்கட்டாள். பபின்னர 
அவள் மன்னி்தது தன் தாலய வபிடுவபி்தது, ேதவனுலடய 
்கிருலபயபினாலும் உதவபியபினாலும் அவல்ள வபிடுவபி்ததாள். 
மன்னிபபதற்்கான முடிலவ எடுபபதன் மூைம் அவ்ளால 
ஜவ்ளிேயற முடிநதது. பபின்னர அவள் வபிடுதலையும் 
சுதநதிர்தலதயும் ஜபற்றாள்.
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ம்தேதயு 18-ல உள்்ள உவலமயபில இேயசு ஜசான்னலதப 
ேபாைேவ, நம்முலடய பரேைா்க்த த்கபபனால இவவ்ளவு 
ஜபரிய ்கடனிைிருநது மன்னிபலப ஜபற்றபபின் ,மற்றவர்கல்ள 
நம்முலடய இருதயங்க்ளிைிருநது மன்னிக்்காவபிட்டால, 
சி்தராவலதயா்ளர்க்ளின் ல்க்க்ளில நாம் இருபேபாம். 
சி்தராவலதயா்ளர்கள் என்றால  யார? அலவ எலைா 
வல்கயான வபிஷயங்க்ளா்க இருக்்கைாம் - ேபய ே்காட்லட்கள்,  
அடக்குமுலற, ேநாய்கள், மனசேசாரவு,மற்றும் பை 
வபிஷயங்கள்.  மன்னிக்்காதது  ேவராகும்.  நாம் மன்னிக்்கபபட்ட 
பபிறகு மற்றவலர மன்னிக்்காதது, சா்ததாலன நம் வாழவபில 
்காைடி லவக்்க அனுமதிக்்கிறது. மன்னிபபதற்்கான முடிலவ 
நாம் எடுக்்க ேவண்டும் என்று ேவதா்கமம் ஜசால்கிறது. 
்கர்ததருலடய ஜெப்ததில (ம்தேதயு 6:9-11) எங்கள் 
்கடனா்ளி்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்்கிறதுேபாை எங்கள் 
்கடன்்கல்ள எங்களுக்கு மன்னியும் என்று இேயசு ஜசான்னார.

மாற்கு 11: 25-26 கூறு்கிறது, “நீங்கள் நின்று 
ஜெபம்பண்ணும்ேபாது, ஒருவன்ேபரில உங்களுக்கு யாஜதாரு 
குலற உண்டாயபிருக்குமானால, பரேைா்க்ததிைிருக்்கிற உங்கள் 
பபிதா உங்கள் தபபபிதங்கல்ள உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி, 
அநதக் குலறலய அவனுக்கு மன்னியுங்கள்.நீங்கள் 
மன்னியாதிருபபபீர்க்ளானால, பரேைா்க்ததிைிருக்்கிற உங்கள் 
பபிதாவும் உங்கள் தபபபிதங்கல்ள மன்னியாதிருபபார என்றார.” 
அதற்கு என்ன ஜபாருள்?  மன்னிபபு நம் இருதய்ததில 
எவவ்ளவு ்காைம் இருக்்க ேவண்டும்?  ேதவனிடம்  ஜசன்று 
ஜெபபிக்்க நமக்கு ேநரம் எடுக்கும் வலர மட்டுேம.  யாருக்கும் 
எதிரா்க சிறித்ளவு மன்னிபபு இலைாதிருநதால, நாம் 
அவர்கல்ள வபிடுவபி்தது, “ேதவேன, நான் இன்று அவர்கல்ள 
வபிடுவபிக்்கிேறன்.  நான் அவர்கல்ள மன்னிக்்கிேறன்.  இவவ்ளவு 
ஜபரிய ்கடலன நீங்கள் மன்னி்தததால நான் இலத ேதரவு 
ஜசய்கிேறன்.”

“ஆண்டவேர, இநத பாட்தலதப படிக்கும் எவரும் தங்கள் 
வாழக்ல்கயபில யாலரயாவது மன்னிக்்காமல இருநதால, 
அநத நபர வாழநதுக் ஜ்காண்டிருநதாலும்  அலைது 
இறநதுவபிட்டாலும், அவர்கல்ள மன்னிக்்க இநத ேநர்ததில  
ஒரு முடிலவ எடுக்்க ேவண்டும் என்று நான் பபிரார்ததிக்்கிேறன்.  
இன்று அவர்கள் உங்கள் வலைலமயபினாலும், உங்கள் 
்கிருலபயபினாலும் குணமலடயட்டும் என்று அவர்களுக்்கா்க 
பபிரார்ததலன ஜசய்கிேறன் ஆண்டவேர, இேயசுவபின் நாம்ததில 
ஆஜமன்.”
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சீஷ்ததுவ ே௧ள்வபி௧ள் மற்றும் ே௧ள்வபி௧ளுடன் 
பயன்படும் வசனங௧ள் 

1. ம்தேதயு 18:21 வாசிக்்கவும்.  எ்ததலன தரம் ேபதுரு 
மன்னிபலப வழங்க ேவண்டும் என்றான்?

மத்்்யு 18:21-27, “அபஜபாழுது, ேபதுருஅவரிட்ததிலவநது, 
ஆண்டவேர, என்சே்காதரன்எனக்குவபிேராதமாயக்குற்றஞ
ஜசயதுவநதால, நான்எ்ததலனதரம்மன்னிக்்கேவண்டும்? 
ஏழுதரமட்டுேமாஎன்றுே்கட்டான்.அதற்கு இேயசு: 
ஏழுதரமா்ததிரம் அலை, ஏஜழழுபதுதரமட்டும் என்று 
உனக்குச ஜசாலலு்கிேறன்.எபபடிஜயனில, பரேைா்கராஜயம் 
தன் ஊழியக்்காரரிட்ததில ்கணக்குபபாரக்்க 
ேவண்டுஜமன்றிருநத ஒரு ராொவுக்கு ஒபபாயபிருக்்கிறது.
அவன் ்கணக்குபபாரக்்க்த ஜதாடங்கினேபாது, பதினாயபிரம் 
தாைநது ்கடன் பட்டவன் ஒருவலன அவனுக்கு முன்பா்க 
ஜ்காண்டுவநதார்கள்.்கடலன்ததீரக்்க அவனுக்கு நிரவா்கம் 
இலைாதபடியால, அவனுலடய ஆண்டவன் அவலனயும் 
அவன் ஜபண்ொதி பபிள்ல்ள்கல்ளயும், அவனுக்கு உண்டான 
எலைாவற்லறயும் வபிற்று, ்கடலன்த தீரக்கும்படிக் 
்கட்டல்ளயபிட்டான்.அபஜபாழுது, அநத ஊழியக்்காரன் 
தாழ வபிழுநது, வணங்கி: ஆண்டவேன! என்னிட்ததில 
ஜபாறுலமயாயபிரும், எலைாவற்லறயும் உமக்குக் 
ஜ்காடு்தது்த தீரக்்கிேறன் என்றான்.அநத ஊழியக்்காரனுலடய 
ஆண்டவன் மனதிரங்கி, அவலன வபிடுதலைபபண்ணபி, 
்கடலனயும் அவனுக்கு மன்னி்ததுவபிட்டான்.

2. ம்தேதயு 18:22 வாசிக்்கவும்.  எ்ததலன தரம் நாம் மன்னிக்்க 
ேவண்டுஜமன இேயசு ஜசால்கிறார?

3. ம்தேதயு 18:23-24 வாசிக்்கவும். எவவ்ளவு பணம் இநத 
ஊழியக்்காரன் அவன் எெமானனுக்கு ்கடன்பட்டிருநதான்? 

4. ம்தேதயு 18:25 வாசிக்்கவும்.  ்கடலன்த தீரக்்க அவனுக்கு 
நிரவா்கம் இலைாதபடியால, என்ன நடக்கும்?

5. ம்தேதயு 18:26 வாசிக்்கவும் ஊழியக்்காரனின் வபிண்ணபபம் 
என்ன? 

 அவன் தனது ்கடலன்த திருபபபிச ஜசலு்ததியபிருக்்க 
முடியுமா?
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6. ம்தேதயு 18:27 வாசிக்்கவும். ஊழியக்்காரனிடம் அவன் 
எெமான் எபபடி நடநதுக் ஜ்காண்டார? 

 நம்மீதும்  நம்முலடய ்கடலனக்குறி்ததும்  ேதவனுலடய 
மனபபான்லம என்ன ?

7. ம்தேதயு 18:28 வாசிக்்கவும். உடன் ேவலைக்்காரன் 
மன்னிக்்கபபட்ட ஊழியக்்காரனுக்கு  எவவ்ளவு 
்கடன்பட்டிருநதான்?

மத்்்யு 18:28 “அபபடியபிருக்்க, அநத ஊழியக்்காரன் 
புறபபட்டுபேபால்கயபில, தன்னிட்ததில நூறு ஜவள்்ளிபபணம் 
்கடன்பட்டிருநதவனா்கிய தன் உடன் ேவலைக்்காரரில 
ஒருவலனக்்கண்டு, அவலனபபபிடி்தது, ஜதாண்லடலய 
ஜநரி்தது: நீ பட்ட ்கடலன எனக்கு ஜ்காடு்தது்த 
தீரக்்கேவண்டும் என்றான். அபஜபாழுது அவனுலடய உடன் 
ேவலைக்்காரன் அவன் ்காைிேை வபிழுநது: என்னிட்ததில 
ஜபாறுலமயாயபிரும், எலைாவற்லறயும் உமக்குக் ஜ்காடு்தது்த 
தீரக்்கிேறன் என்று, அவலன ேவண்டிக்ஜ்காண்டான். 
அவேனா சம்மதியாமல, ேபாய, அவன் பட்ட ்கடலனக் 
ஜ்காடு்தது்த தீரக்கும்ளவும் அவலனக் ்காவைில 
ேபாடுவபி்ததான். நடநதலத அவன் உடன்ேவலைக்்காரர 
்கண்டு, மி்கவும் துக்்கபபட்டு,     ஆண்டவனிட்ததில 
வநது, நடநதலதஜயலைாம் அறிவபி்ததார்கள். அபஜபாழுது,  
அவனுலடய ஆண்டவன் அவலன அலழபபபி்தது: ஜபாலைாத 
ஊழியக்்காரேன, நீ என்லன ேவண்டிக்ஜ்காண்டபடியபினால, 
அநதக் ்கடன் முழுவலதயும் உனக்கு மன்னி்ததுவபிட்ேடன். 
நான் உனக்கு இரங்கினதுேபாை, நீயும் உன் உடன் 
ேவலைக்்காரனுக்கு இரங்கேவண்டாேமா என்று ஜசாலைி, 
அவனுலடய ஆண்டவன் ே்காபமலடநது, அவன் பட்ட 
்கடலனஜயலைாம் தனக்குக் ஜ்காடு்தது்த தீரக்கும்ளவும் 
உபாதிக்்கிறவர்க்ளிட்ததில அவலன ஒபபுக்ஜ்காடு்ததான். 
நீங்களும் அவனவன் தன் சே்காதரன் ஜசயத தபபபிதங்கல்ள 
மனபபூரவமாய மன்னியாமற்ேபானால, என் பரமபபிதாவும் 
உங்களுக்கு இபபடிேய ஜசயவார என்றார.

8. ம்தேதயு 18:28 வாசிக்்கவும். ஊழியக்்காரன் தன் உடன் 
ேவலைக்்காரனிடம் எபபடி நடநதுக்ஜ்காண்டான்? 

9. ம்தேதயு 18:29-30 வாசிக்்கவும். மன்னிக்்கபபட்ட ஊழியக்்காரன் 
தன்உ டன் ேவலைக்்காரனுக்கு என்ன ஜசயதான்? 
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10. ம்தேதயு 18:31-33 வாசிக்்கவும்.  மன்னிக்்காத ஊழியக்்காரலன 
எெமான் எவவாறு அலழ்ததான்?

11. ம்தேதயு 18:33 வாசிக்்கவும். ஊழியக்்காரன் என்ன 
ஜசயதிருக்்க ேவண்டுஜமன எெமானன் ஜசான்னான்? 

12. ம்தேதயு 18:33 வாசிக்்கவும்.  எெமானுக்கு்த ஜதரிநதேபாது 
என்ன வாயபிற்று? அவன் உணரவு்கள் எவவாறு 
பாதிக்்கபபட்டது? 

13. ம்தேதயு 18:34 வாசிக்்கவும்.  மன்னிக்்காத  ஊழியக்்காரன், 
அவன் ஜசயல்கயால(அலைது முடிவால )அவனுக்கு 
முதைில மன்னிக்்கபபட்டலத இழநதுவபிட்டானா? 

14. ம்தேதயு 18:35 வாசிக்்கவும்.இநத உவலமயபின் ஜபாருள் 
என்ன?
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பதில ஆதாரங௧ள்

1. ம்தேதயு 18:21 வாசிக்்கவும்.  எ்ததலன தரம் ேபதுரு 
மன்னிபலப வழங்க ேவண்டும் என்றான்?

ஏ�்ரம்

2. ம்தேதயு 18:22 வாசிக்்கவும்.  எ்ததலன தரம் நாம் மன்னிக்்க 
ேவண்டுஜமன இேயசு ஜசால்கிறார?

நானுற்று ெ்ாண்ணூறு (�டிவிலைாமல, ெ்ாடர்ந�)

3. ம்தேதயு 18:23-24 வாசிக்்கவும். எவவ்ளவு பணம் இநத 
ேவலையாள் அவன் எெமானனுக்கு ்கடன்பட்டிருநதான்? 

பத்்ாயிரம் ் ாைந�்கள்  அலை� பத்� ் ்காடி டாைர்்கள் 
(்திருபபிச் ெசலுத்் �டியா் ஒரு ெ்ாை்க)

4. ம்தேதயு 18:25 வாசிக்்கவும்.  ்கடலன்த தீரக்்க அவனுக்கு 
நிரவா்கம் இலைாதபடியால, என்ன நடக்கும்? 

அவைனயும் அவன் ெபண்ஜா்தி பிள்ைளே்கைளேயும், 
அவனுககு உண்டான எலைாவற்ை்யும் விற்று, 
்கடைனத் ்ரீ்ககும்படிக ்கடடைளேயிடடான்

5. ம்தேதயு 18:26 வாசிக்்கவும்ேவலையா்ளின்வபிண்ணபபம்எ
ன்ன? 

ஆண்டவ்ன! என்னிடத்்தில ெபாறுைமயாயிரும், 
எலைாவற்ை்யும் உமககுக ெ்காடுத்�த் ்ரீ்க்கதி்்ன் 
என்்ான்

 அவன் தனது ்கடலன்த திருபபபிச ஜசலு்ததியபிருக்்க 
முடியுமா?

அ்ந்கமா்க இலைை

6. ம்தேதயு 18:27 வாசிக்்கவும். ேவலையா்ளிடம் அவன் 
எெமான் எபபடி நடநதுக் ஜ்காண்டார?

இரக்கம் மற்றும் மன்னிபபு
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 நம்மீதும் நம்முலடய ்கடலனக்குறி்ததும்  ேதவனுலடய 
மனபபான்லம என்ன ?

இரக்கம் மற்றும் மன்னிபபு

7. ம்தேதயு 18:28 வாசிக்்கவும். உடன் ேவலைக்்காரன் 
மன்னிக்்கபபட்ட ஊழியக்்காரனுக்கு  எவவ்ளவு 
்கடன்பட்டிருநதான்?

நூறு ்காசு (ஒரு நாள் கூைதி)

8. ம்தேதயு 18:28 வாசிக்்கவும். ஊழியக்்காரன் தன் உடன் 
ேவலைக்்காரனிடம் எபபடி நடநதுக்ஜ்காண்டான்? 

ெபாறுைமயின்ைம , வன்�ை், மன்னியாைம  

9. ம்தேதயு 18:29-30 வாசிக்்கவும். மன்னிக்்கபபட்ட ஊழியக்்காரன் 
தன் உடன் ேவலைக்்காரனுக்கு என்ன ஜசயதான்? 

அவன் படட ்கடைனக ெ்காடுத்�த் ்ரீ்ககுமளேவும் 
அவைனக ்காவைதில ்பாடுவித்்ான்.

10. ம்தேதயு 18:31-33 வாசிக்்கவும்.  மன்னிக்்காத ஊழியக்்காரலன 
எெமான் எவவாறு அலழ்ததான்?

ெபாலைா் ஊழதியக்கார்ன

11. ம்தேதயு 18:33 -  வாசிக்்கவும். ஊழியக்்காரன் என்ன 
ஜசயதிருக்்க ேவண்டுஜமன எெமானன் ஜசான்னான்? 

நான் உனககு இரங்கதின�்பாை, நீயும் உன் உடன் 
்வைைக்காரனுககு இரங்க்வண்டா்மா என்று 
ெசான்னான்.

12. ம்தேதயு 18:33 வாசிக்்கவும்.  எெமானுக்கு்த ஜதரிநதேபாது 
என்னவாயபிற்று? அவன் உணரவு்கள் எவவாறு 
பாதிக்்கபபட்டது?

அவருககு ்்காபம் வந்� 
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13. ம்தேதயு 18:34 வாசிக்்கவும்.  மன்னிக்்காத  ஊழியக்்காரன், 
அவன்ஜசயல்கயால (அலைது முடிவால )அவனுக்கு 
முதைில மன்னிக்்கபபட்டலத இழநதுவபிட்டானா? 

ஆம்

14. ம்தேதயு 18:35 வாசிக்்கவும்.இநதஉவலமயபின்ஜபாருள்என்ன?

நீங்களும் அவனவன் ்ன் ச்்கா்ரன் ெசய் 
்பபி்ங்கைளே மனபபூர்வமாய மன்னியாமற்்பானால, 
என் பரமபி்ாவும் உங்களுககு இபபடி்ய ெசயவார் 
என்்ார்.
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இன்லறய தினம் நாம் திருமண்தலத  குறி்தது ேபச 
இருக்்கிேறாம். முதன்லமயா்க, சிை புள்்ளி வபிவரங்கல்ள 
உங்களுக்கு ஜ்காடுக்்க வபிரும்பு்கிேறன்.75% சதவபி்கிதம் 
குடும்பங்களுக்கு ஏேதா ஒரு வபித்ததில சிை திருமண 
ஆேைாசலன்கள் ேதலவ.இரண்டு திருமணங்க்ளில ஒன்று 
வபிவா்கர்ததில முடி்கிறது.  50% திருமணங்க்ளில, யாேரா 
இருவரில ஒருவர உண்லமயா்க இலைாமல இருபபதற்கு 
வாயபபு உள்்ளது. ஏறக்குலறய 30%  ஊழியக்்காரர்கள் 
தங்கள் சலபயபிலுள்்ள யாரிடமாவது த்காத உறலவ 
லவ்ததிருக்்கிறார்கள். இது எனக்கு ஜத்ளிவா்க அலைது 
ஜவ்ளிபபலடயா்க ஜதரி்கிறது. அவர்கள் ேவதா்கம 
அடிபபலடயபில திருமண்ததின் ஜ்காள்ல்க உள்்ளலத புரிநதுக் 
ஜ்காள்்ளவபிலலை. அபபடிபபட்ட ஜ்காள்ல்கக்கு அரு்கில 
இருநதால, நாம் அபபடிபபட்ட திருமண பாடங்க்ளில ேதவன் 
என்ன சிை ்காரியங்கல்ள ஜசாலலு்கிறார மற்றும்  நீங்கள் 
அநத அடிபபலடயபிேை உங்களுலடய திருமண உறலவ 
ஜபைபபடு்தத முடியும் என்பலதப  பாரபேபாம்.

திருமணம் என்பது ேதவனுலடய ஆேைாசலன (அலைது) 
திட்டம். அவேர அலத வடிவலம்ததார. ஆதியா்கமம் 2:18ன் 
படி "ேதவனா்கிய ்கர்ததர: மனுஷன் தனிலமயாயபிருபபது 
நலைதலை, ஏற்ற துலணலய அவனுக்கு உண்டாக்குேவன் 
என்றார" மற்றும்  ஆதியா்கமம் 1:31 "ேதவன் தாம் உண்டாக்்கின 
எலைாவற்லறயும் பார்ததார, அது மி்கவும் நன்றாயபிருநதது; 
சாயங்காைமும் வபிடியற்்காைமுமா்கி ஆறாம் நாள் ஆயபிற்று". 
அது முழுலமயான பலடபபு என்று நாம் நிலனவு கூற 
ேவண்டும்.  ேதவன் மனிதனுடன் ஐக்்கிய்தலத லவ்ததார.  
அது அவருக்கு உன்னத ஐக்்கியமா்க இருநதது. ஒவஜவாரு 
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நாளும் மாலை கு்ளிரசசி ேவல்ளயபில அவர வநதுஆதாமுடன் 
ஐக்்கியம் லவ்ததார.  சிை சமயங்க்ளில நாம் ேயாசிபபது 
ஒரு ேவல்ள ேதவனுடன் சரியான ஐக்்கியம் லவ்ததிருநதால 
உண்லமயபில எநத ஒரு ேதலவயும் இருநதிருக்்காது.  
ஆனால அது உண்லமயலை.  ஆதியா்கமம் 1:31ல ேதவன், 
தாம் பலட்தத பலடபலப பற்றி அறிநது ஜ்காள், அது மி்கவும் 
நலைது என்றார. முதன்முதைா்க ேதவன் நலைதலை என்று 
ஜசான்னது ,ஆதியா்கமம் 2:18 ேவதபபகுதியபில இருக்்கிறது.  
மனுஷன் தனிலமயாய இருபபது நலைதலை என்்கிறது.  
எனேவ திருமணம் என்பது மனிதனின் ேதலவ்கல்ள 
சநதிக்்கவும், பபிரசசலன்கல்ள தீரக்்கவும், தனிலமலயப 
ேபாக்்கவும், அனுபவ்தலதப ஜபறவும், ேதவனுலடய 
திட்டமாய இருநதது. இநத  ல்கேயட்லட ்கலடபபபிடி்தது அலத 
ேதவன் நிலனபபது ேபால ல்கக்ஜ்காண்டால. வாழக்ல்கயபில 
சநேதாஷம் மட்டுேம வரும்  துயரம் வராது.

ஆதியா்கமம் 2:24 "இதினிமி்ததம் புருஷன் தன் 
த்கபபலனயும் தன் தாலயயும் வபிட்டு, தன் மலனவபிேயாேட 
இலசநதிருபபான்; அவர்கள் ஒேர மாம்சமாயபிருபபார்கள்".
திருமணம் என்பது எலைா உறவு்கல்ளயும் வபிட்டுவபிட்டு, 
உங்கள் வாழக்ல்கயபில ஒரு தனி நபேராட லவ்ததுக் 
ஜ்காள்்ள ேவண்டிய வாழக்ல்கலய, இபபடியா்க தான் ேதவன் 
அலத வடிவலம்ததார. எபபடிஜயனில அது  திரி்ததுவ 
உறவு.  இநத திருமண உறவபில ேதவன் ஆதாம் ஏவால்ள 
ஒன்றா்க அலழ்ததார. அது ஆதாம் ேதவனுடன் லவ்ததுள்்ள 
உறலவ மா்ததிரமலை அலைது ஏவாள் ேதவனுடன் உள்்ள 
உறவுக்கு அலை. இபஜபாழுது ஆதாமுக்கு, ஏவாளுக்கும் 
ஒன்றா்கவும் , ஒரு மனமா்கவும் ேதவனுடன் உள்்ள உறவுேம. 
ேவதம் ஜசால்கிறது 1 ேபதுரு 3:7, “அநதபபடி புருஷர்கே்ள, 
மலனவபியானவள் ஜபைவனீ பாண்டமாயபிருக்்கிறபடியபினால, 
உங்கள் ஜெபங்களுக்கு்த தலடவராதபடிக்கு, நீங்கள் 
வபிேவ்க்தேதாடு அவர்களுடேன வாழநது, உங்களுடேனகூட 
அவர்களும் நி்ததியெவீனா்கிய ்கிருலபலயச சுதநதரி்ததுக் 
ஜ்காள்ளு்கிறவர்க்ளானபடியபினால, அவர்களுக்குச 
ஜசயயேவண்டிய ்கன்தலதச ஜசயயுங்கள்.” ஆதியா்கமம் 
5:1-2 - இது ஒரு முக்்கியமான ேவத பகுதி. "ஆதாமின் 
வம்சவரைாறு: ேதவன் மனுஷலனச சிருஷடி்தத நா்ளிேை 
அவலன்த ேதவசாயைா்க உண்டாக்்கினார.  அவர்கல்ள 
ஆணும் ஜபண்ணுமா்கச சிருஷடி்தது, அவர்கல்ள ஆசீரவதி்தது, 
அவர்கல்ளச சிருஷடி்தத நா்ளிேை அவர்களுக்கு மனுஷர 
என்று ேபரிட்டார.  ஆதாம் நூற்று முபபது வயதானேபாது, தன் 
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சாயைா்க்த தன் ரூப்ததின்படிேய ஒரு குமாரலனப ஜபற்று, 
அவனுக்கு ேச்த என்று ேபரிட்டான்." ஆ்கேவ திருமண உறவு 
என்பது ேதவனுக்கும் எனக்கும் அலைது ேதவனுக்கும் அநத 
ஸ்திரிக்கும் அலை.  எனக்கும் என்னுலடய மலனவபிக்கும் 
உள்்ள ஒருமனம்.  ேதவ ்கிருலபயபின் படி அநத சநததி, ேசரநது 
ஒரு மனமாய ேதவனுக்கு   ஊழியம் ஜசயவேதயாகும். 

ஆதியா்கமம் 2:24ல நாம் ஏற்்கனேவ தியானி்ததபடி 
மனிதன் தன் தாலயயும் த்கபபலனயும் வபிட்டு 
மலனவபியுடன் இலசநதிருபபான் . அவர்கள் இருவரும் ஒேர 
மாம்சமாயபிருபபார்கள். இலசநதிருபபது என்்கிற வார்தலத, 
ஒரு ்காரிய்தலத ஜசயய ஒருவேராடு ஒருவர ஒட்டி இருபபது 
அலைது ஒன்றா்க இருபபது. உங்களுலடய திருமண உறவபில 
ஏதாவது பபிரசசலன இருக்குமானால நான் சிை ே்கள்வபி்கல்ள 
உங்க்ளிடம் ே்கட்்கிேறன்.  நீங்கள் ஜசய்கிற எநதக் ்காரியமும் 
உங்களுலடய துலணவபியாருடன் ஒ்ததுேபா்கிற மாதிரி 
ஜசய்கிறரீ்க்ளா அலைது  அவர்களுடன் ஒரு ஜநருக்்க்தலத/
முறிலவ/பபிரிலவக்  ஜ்காண்டு வரு்கிறதா? நீங்கள் ஜசய்கிற 
வபிஷயங்க்ளில உங்கள் உறவு்கள் வ்ளரக்்கிறதா அலைது 
பபிரிநது ேபா்கிறதா.  நீங்கள் சிை ்காரியங்கல்ள ்கவனிக்்க  
ேவண்டும்.

ெனங்கள் அன்பு என்பலத ஏேதா உணரசசி வசபபடுவதா்க 
நிலனக்்கிறார்கள். எபபடிஜயனில, "நான் உன் மீது அன்பு 
லவ்ததிருக்்கிேறன், ஆனால இபஜபாழுது அதிைிருநது 
ஜவ்ளிேய வநது வபிட்ேடன். இனி உன்ேமல எனக்கு 
அன்பபிலலை. ஒரு ேவல்ள நீங்கள் அவவாறு  ஜசயலபடும்  
குடும்ப்தலத சாரநதிருநதால, திருமணம் ஜசயய ஒரு 
நீதிபதியபிடேமா அலைது ஒரு ஊழியரிடேமா ஜசலவரீ்கள்.  
அபஜபாழுது உங்கள் வாழக்ல்கலய ஒரு துலணக்கு   
அரபபணபி்தது, வாழநாஜ்ளலைாம் உண்லமயாய இருநது, 
மரிக்கும் வலர வாழ வபிரும்புவரீ்கள்.  ஆனால அவவாறு 
ஜசயலபடாத குடும்ப்தலத ேசரந்ததிருநதால, இது வலர 
"அன்பு" என்பலத நீங்களும் பார்தததிலலை, குடும்ப்ததிற்கும் 
ஜதரியவபிலலை. உங்களுலடய  ஜபற்ேறாரளும் அலதபபற்றி 
ஜத்ளிவா்க அறிவபிக்்கவபிலலை.  ஆனால உங்கள் மலனவபிேயா 
அலைது ்கணவேரா அதி்க அன்பும், பாசமும் நிலறநத 
குடும்ப்ததிைிருநது வநதிருநதால, அதி்க அன்லப உங்க்ளிடம் 
எதிரபாரக்்கைாம்.  எபபடி சமா்ளிபபது என்று ஜதரியாமல நீங்கள் 
உங்கள் துலணக்கு அன்பு ஜசலு்தத ஒபபுக் ஜ்காள்்கிறரீ்கள்.  
இதற்கு முன்பா்க அறியாத அன்லப ஜதரிவபிக்்க ேபா்கிறரீ்கள்.  
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ஆனால எபபடி என்று ஜதரியவபிலலை.இதற்கு முன் அன்பு 
ஜசலு்ததாததினால, உங்க்ளால ஜசயலபட முடியாதேபாது ,ஒரு 
ேவல்ள நீங்கள் ேதாலவபியலடயைாம்.  சிை வருடங்களுக்குப 
பபிறகு நீங்கள் ஒரு ேவல்ள ஆேைாசலன ே்கட்்கைாம்.  
பபிறகு இவவபிதமாய ஜசாலைைாம்.  நாங்கள் சாதாரணமா்க 
ஒருவருக்ஜ்காருவர ஒ்தது ேபா்கவபிலலை.  நான் இனி அன்பு 
கூறுவதுமிலலை.  இபபடிபபட்டவர்களுக்கு இன்று  நான் ஒரு 
நலை ஜசயதி லவ்ததிருக்்கிேறன். உங்களுலடய  திருமண 
வாழவபின் பபிரசசலன்கல்ள சரி ஜசயய  சிை வபிஷயங்கள் 
உண்டு.

நீங்கள் புதிய கு்ளிரசாதனப ஜபட்டி ஒன்லற வாங்கின 
பபிறகு, பபிரசசலன வநதால அதன் ல்கேயட்லட பாரபேபாம். 
இது பபிரசசலனக்கு முடிவு ஜ்காடுக்கும் அலைது அலத சரி 
ஜசயய மனிதனிடம் எடு்தது ஜசலேவாம்.  அேத ேபாை 
உங்கள் திருமண வாழக்ல்கலய சரி ஜசயய ல்கேயடு 
உண்டு.  அது ேதவனுலடய வார்தலதயாகும் .  ேவதா்கமம் 
தீ்தது 2:4 வபில ஜசால்கிறது, அன்பு ்கற்றுக்ஜ்காடுக்கும் 
மற்றும் ்கற்றுக்ஜ்காள்ளும். நீங்கள் ஒரு குழபபமான 
குடும்ப்ததிைிருநது வநதிருநதாலும், உங்கள் மலனவபிலய 
எபபடி ேநசிக்்கேவண்டும் என்று ஜதரியவபிலலை என்றாலும் - 
உங்கள் திருமணம் பபிரிநது ேபா்கிறது என்றால.  உங்களுக்கு 
ஒரு நலை ஜசயதி இருக்்கிறது. I ேயாவான் 5:3 இல 
“நாம் ேதவனுலடய ்கற்பலன்கல்ளக்ல்கக்ஜ்காள்வேத 
அவரிட்ததில அன்புகூருவதாம்; அவருலடய ்கற்பலன்கள் 
பாரமானலவ்களுமலை. இேயசு ்கிறிஸ்துவபின் ்கட்டல்ள்கள் 
மூைம் அன்பு கூறவும், இரக்்கம், தயவு ஆ்கியவற்லற 
தாரா்ளமாய ஜவ்ளிபபடு்தத மற்றவர நைலனக் ்கருதி, 
திருமண உறலவ ஜபறவும் இபபடிபபட்ட சூழநிலை்கள் மாற 
ேதவன் உதவபி ஜசயவார.

திருமண வாழவபிைிருநது இது ஒரு அறிமு்க பாடம்.  
ேதவன் உங்கல்ள இன்று ஆசீரவதிபபாரா்க.  இநத பாட்தலத 
ஜதாடரநது படியுங்கள்.  இநத பாட்ததின் மூைம் ேதவன் 
உங்களுக்கு அதி்க ஞான்தலதயும் அறிலவயும் ஜ்காடுபபார 
என நம்பு்கிேறன்.
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சீஷ்ததுவ ே௧ள்வபி௧ள் மற்றும் ே௧ள்வபி௧ளுடன் 
பயன்படும் வசனங௧ள்

1. எபபிேரயர 5:31-32 வாசிக்்கவும்.  எபபிேரயர 5:31 என்பது 
ஆதியா்கமம் 2:24 என்பதன் ேமற்ே்காள்.  எபபிேரயர 5:31ஐ 
வாசிக்கும்ேபாது, ேதவன் உண்லமயபிேைேய எலதக் 
குறி்ததுப ேபசியுள்்ளதா்க நிலனக்்கிறரீ்கள்?

எபி்ரயர் 5:31-32, "இதினிமி்ததம் மனுஷன் தன் 
த்கபபலனயும் தன் தாலயயும் வபிட்டு, தன் மலனவபியுடன் 
இலசநது, இருவரும் ஒேர மாம்சமாயபிருபபார்கள். இநத 
இர்கசியம் ஜபரியது; நான் ்கிறிஸ்துலவபபற்றியும் 
சலபலயபபற்றியும் ஜசாலலு்கிேறன்."

2. யாக்ே்காபு 4:4-5 வாசிக்்கவும்.  இநத வசனங்கள் எலத 
ேபாதிக்்கின்றன?

யாக்்காபு 4:4-5, "வபிபசாரேர, வபிபசாரி்கே்ள, உை்க சிேந்கம் 
ேதவனுக்கு வபிேராதமான பல்கஜயன்று அறியபீர்க்ளா? 
ஆல்கயால உை்க்ததுக்குச சிேந்கிதனாயபிருக்்க 
வபிரும்பு்கிறவன் ேதவனுக்குப பல்கஞனா்கிறான். நம்மில 
வாசமாயபிருக்்கிற ஆவபியானவர நம்மிட்ததில லவராக்்கிய 
வாஞலசயாயபிருக்்கிறாஜரன்று ேவதவாக்்கியம் வணீாயச 
ஜசாலலு்கிறஜதன்று நிலனக்்கிறரீ்க்ளா?

3. I ேபதுரு 3:7 ஏன் நாம் ஒற்றுலமயுடனும், அன்புடனும், 
்கணவன்/மலனவபிேயாடு ேசரநது வாழ ேவண்டும்? 

I ்ப�ரு 3:7, "அநதபபடி புருஷர்கே்ள, மலனவபியானவள் 
ஜபைவனீ பாண்டமாயபிருக்்கிறபடியபினால, உங்கள் 
ஜெபங்களுக்கு்த தலடவராதபடிக்கு, நீங்கள் வபிேவ்க்தேதாடு 
அவர்களுடேன வாழநது, உங்களுடேனகூட அவர்களும் 
நி்ததியெவீனா்கிய ்கிருலபலயச சுதநதரி்ததுக்ஜ்காள்ளு்கி
றவர்க்ளானபடியபினால, அவர்களுக்குச ஜசயயேவண்டிய 
்கன்தலதச ஜசயயுங்கள்."

4. ேயாவான் 15:5 வாசிக்்கவும். நம் வாழவபில ்கிறிஸ்து 
ேதவனாயபிராமல நம் திருமண வாழக்ல்க ஜவற்றியலடயுமா?

்யாவான் 15:5, "நாேன திராட்சசஜசடி, நீங்கள் ஜ்காடி்கள். 
ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலை்ததிருநதால, 
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அவன் மிகுநத ்கனி்கல்ளக் ஜ்காடுபபான்; என்லனயலைாமல 
உங்க்ளால ஒன்றும் ஜசயயக்கூடாது."

5. தீ்தது 2:4 வாசிக்்கவும். அன்பு ஒரு உணரவு மட்டுமலை.  
ேவதா்கம்ததின்படி அன்பு ____________________ ஆ்கவும் 
இருக்்கைாம்.

்தீ்� 2:4, "ேதவவசனம் தூஷிக்்கபபடாதபடிக்கு 
பாைிய ஸ்திரீ்கள் தங்கள் புருஷரிட்ததிலும், தங்கள் 
பபிள்ல்ள்க்ளிட்ததிலும் அன்புள்்ளவர்களும்..."

6. I ேயாவான் 5:3 நாம் ேதவனின் ்கட்டல்ள்க்ளின்படி 
நடநதால, நாம் __________________________ நடக்்கிேறாம்.

I ்யாவான் 5:3, " நாம் ேதவனுலடய ்கற்பலன்கல்ளக் 
ல்கக்ஜ்காள்வேத அவரிட்ததில அன்புகூருவதாம்; 
அவருலடய ்கற்பலன்கள் பாரமானலவ்களுமலை."

7. ம்தேதயு 7:12 வாசிக்்கவும்.  நம் திருமண வாழவபில 
பபிரசசலன்கள் வருமானால, யாராவது ஒருவர 
________________________ல நடக்்கவபிலலை என்று ஜபாருள்.

மத்்்யு 7:12, "ஆதைால, மனுஷர உங்களுக்கு 
எலவ்கல்ளசஜசயய வபிரும்பு்கிறரீ்கே்ளா, அலவ்கல்ள 
நீங்களும் அவர்களுக்குச ஜசயயுங்கள்; இதுேவ 
நியாயபபபிரமாணமும் தீரக்்கதரிசனங்களுமாம்."

8. I ஜ்காரிநதியர 13:4 வாசிக்்கவும்.  அன்பு என்பது:

    1. உணரசசி

    2. ஒரு சூடான உணரவு

    3. தயவு  

 I ெ்காரிந்தியர் 13:4, “அன்பு நீடிய சாநதமும் தயவுமுள்்ளது; 
அன்புக்குப ஜபாறாலமயபிலலை; அன்பு தன்லனப பு்கழாது, 
இறுமாபபாயபிராது..”
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பதில ஆதாரங௧ள்

1. எபபிேரயர 5:31-32 வாசிக்்கவும்.  எபபிேரயர 5:31 என்பது 
ஆதியா்கமம் 2:24 என்பதன் ேமற்ே்காள்.  எபபிேரயர 5:31ஐ 
வாசிக்கும்ேபாது, ேதவன் உண்லமயபிேைேய எலதக் 
குறி்ததுப ேபசியுள்்ளதா்க நிலனக்்கிறரீ்கள்?

்திருமணத்்தில இைணந் ்கதி்திஸ்�வுககும், சைபககும் 
உள்ளே உ்வு

2. யாக்ே்காபு 4:4-5 வாசிக்்கவும்.  இநத வசனங்கள் எலத 
ேபாதிக்்கின்றன?

்கர்த்்ர் நம் மீ� ைவராக்கதிய வாஞைசயுள்ளேவரா்கவும்    
உண்ைமயுள்ளேவரா்கவும்  இருக்க விரும்பு்கதி்ார்.

3. I ேபதுரு 3:7 ஏன் நாம் ஒற்றுலமயுடனும், அன்புடனும், 
்கணவன்/மலனவபிேயாடு ேசரநது வாழ ேவண்டும்? 

நம் ெஜபங்களுககுத் ்ைட வராமல இருக்க

4. ேயாவான் 15:5 வாசிக்்கவும். நம் வாழவபில ்கிறிஸ்து 
ேதவனாயபிராமல நம் வாழக்ல்க ஜவற்றியலடயுமா?

இலைை

5. தீ்தது 2:4 வாசிக்்கவும். அன்பு ஒரு உணரவு மட்டுமலை.  
ேவதா்கம்ததின்படி அன்பு ___________________ஆ்கவும் 
இருக்்கைாம்.

்கற்றுக ெ்காடுக்கைாம் 

6. I ேயாவான் 5:3 நாம் ேதவனின் ்கட்டல்ள்க்ளின்படி நடநதால, 
நாம் _______________ நடக்்கிேறாம்.

அன்பு
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7. ம்தேதயு 7:12 வாசிக்்கவும்.  நம் திருமண வாழவபில 
பபிரசசலன்கள் வருமானால, யாராவது ஒருவர_____________ 
நடக்்கவபிலலை என்று ஜபாருள்.

அன்பில

8. I ஜ்காரிநதியர 13:4 வாசிக்்கவும்.  அன்பு என்பது:

    1. உணரசசி 

    2. ஒரு சூடான உணரவு

    3. தயவு

3. ்யவு
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இபஜபாழுதும் நாம் மறுபடியும் திருமணம் என்ற 
பாட்தலத பாரபேபாம். ே்கள்வபி இதுேவ  திருமணம் 
என்றால என்ன? இலதப பற்றி எபேபாதாவது ேயாசி்ததது 
உண்டா? ேவத்ததின்படி ேதவனால வடிவலமக்்கபபட்டது 
தான் திருமணம்.  திருமணம் என்றால ஒன்றா்க ேசரவதும், 
ஒருமனபபடுவதும், ஐக்்கியபபடுவதுேம ஆகும்.  ஆதியா்கமம் 
2:24 ஜசால்கிறது: "இதினிமி்ததம் புருஷன் தன் த்கபபலனயும் 
தன் தாலயயும் வபிட்டு, தன் மலனவபிேயாேட இலசநதிருபபான்; 
அவர்கள் ஒேர மாம்சமாயபிருபபார்கள்."  திருமணம் என்பது 
ஒருவருக்ஜ்காருவர ஒருமானதாய  ேசரநதுக் ஜ்காள்வலதக் 
்காட்டிலும் ேமைானது என்பது உங்களுக்கு ஜதரியுமா? உதாரணம் 
I ஜ்காரிநதியர 6: 15,16 மற்றும் ஆதியா்கமம் 2:24ல உள்்ள 
திருமண ்காரியங்கல்ள ேயாசியுங்கள்.  என்லன ேவசியுடன் 
ேசரபபது என்லன தானா்கேவ என் மலனவபியபிடமிருநது 
வபிவா்கர்தது ஜசயயேவா அலைது என்லன ேவசிலய 
திருமணம் ஜசயது ஜ்காள்்ளேவா ஜசயயாது.அபபடிஜயன்றால 
திருமணம் என்றால என்ன?  ஒருமனபபாடும், ஒன்றாய 
ஜபறுவதும், ஒேர மாம்சமாய இருபபதும் ஆகும்.  இதற்கும் 
ேவசிேயாேட இலசநதிருபபதற்கும் வபி்ததியாசம் என்ன?  
ேவசிேயாடு இலணநதிருபபது அவளுடன் ஒேர சரீரமாய 
மாறி வபிடுவது.

ேவதம் ஜசால்கிறபடி திருமணம் என்பது, ஒரு 
மலனவபியுடன் ஒன்றா்க ேசரநது இருபபேத.  ஆனால 
அலதக் ்காட்டிலும் ேமைானது, ஒரு உடன்படிக்ல்கயுடன் 
ஒன்று ேசரவதாகும்.இநத உடன்படிக்ல்க என்பது எபபிேரய 
மூை ஜமாழியபில ஜபரி்த என அலழக்்கபபடு்கிறது.  
அபபடிஜயன்றால ஒருவேராடு ஒருவர பபிலணநது இருபபது.  
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தனி மனிதனின் மரணம் வலரயபிைான இறுதி அரபபணபிபபு.  
இபஜபாழுது ஒரு ேவசியபிடம் ேபானால, அபபடிபபட்ட 
பாவ்தலத ஜசயதால, ஒருவர மற்ஜறாருவர இலடேய 
எநத அரபபணபிபபும் இருக்்காது.திருமண்ததின் நறுமணம் 
முதன்லமயபில எலைாவற்லறயும் வபிட்டுவபிடுவதாகும். 
ேவதம் ஜசால்கிறபடி, த்கபபன், தாலயயும் கூட  வபிட்டு 
வபிட்டு, மலனவபிேயாடு இலசநதிருபபது. எேசக்்கியைில 
வாசிக்்கிேறாம், நீ என்னுலடயவனாய மாறிவபிட்டாய. 
தனி ஒருவன் எலைாவற்லறயும் வபிட்டுவபிடுவதாகும்.  
ஜவ்ளிபபலடயா்க திருமண்ததிற்கு பபிறகு த்காத உறவு 
ஒருவேராடு லவ்ததிருநதால, அது திருமண ஜ்காள்ல்கலய 
மீறுவதாகும்.ஒரு மனம், ஒன்றா்க ேசர்ததுக் ஜ்காள்வது, 
ஐக்்கியபபடுவது இலவ எலைாம் ஒரு உடன்படிக்ல்க 
மூைமா்க வருவது அலைது அரபபணபிபபு மூைமா்க வருவது.  
எேசக்்கிேயல 16: 8 இலத திருமண உடன்படிக்ல்க என்று 
அலழக்்கிறது. ்கிறிஸ்து சலபலய  ேநசி்ததலதப ேபாைேவ, 
திருமண்ததிலும் ்கணவன்  மலனவபிலய ேநசிபபதற்்கான 
உற்சா்க்தலத , எேபசியர 5-ல நாம் அறி்கிேறாம். இது அன்பபின் 
உடன்படிக்ல்கக்்கான ்காரணம், திருமண்ததில அன்பு என்பது 
உடன்படிக்ல்க. எலைாவற்றிற்கும் ேமைா்க, அன்பு என்பது 
திருமண்தலத ஆளும் ஜ்காள்ல்கயா்க இருக்்க ேவண்டும்.

திருமணம் என்பது ஒற்றுலமயபின் உடன்படிக்ல்கயாகும். 
1 ேபதுரு 3: 7 கூறு்கிறது, “புருஷர்கே்ள, மலனவபியானவள் 
ஜபைவனீ பாண்டமாயபிருக்்கிறபடியபினால, உங்கள் 
ஜெபங்களுக்கு்த தலடவராதபடிக்கு, நீங்கள் வபிேவ்க்தேதாடு 
அவர்களுடேன வாழநது, உங்களுடேனகூட அவர்களும் 
நி்ததிய ெவீனா்கிய ்கிருலபலயச சுதநதரி்ததுக்ஜ்காள்ளு்கி
றவர்க்ளானபடியபினால, அவர்களுக்குச ஜசயய ேவண்டிய 
்கன்தலதச ஜசயயுங்கள்." அலதப பற்றி ேயாசி்ததுப 
பாருங்கள் - திருமண உறவுக்்கா்க ேதவன் வடிவலம்ததுள்்ள  
ஒற்றுலமயபில   நாம் நடக்்காவபிட்டால நம் ஆவபிக்குரிய  
வாழக்ல்கக்கு தலடயா்க இருக்கும். நீதிஜமாழி்கள் 2: 16-17 தன் 
திருமண உடன்படிக்ல்கலய ல்கவபிடு்கிற, தன் இ்ளலமக்்காை 
வழி்காட்டியான ஒரு ஜபண்லணப பற்றி ேபசு்கிறது. ேமலும் 
திருமண உறவு அவளுலடய ேதவனின் உடன்படிக்ல்க என்று 
அலழக்்கபபடு்கிறது. இது மி்கவும் தீவபிரமான ஒரு வபிஷயம். 
இது ஒரு தனிநபருக்கு நாம் ஜசயயும் உடன்படிக்ல்க, 
ஆனால இது ேதவனுக்கு  முன்பா்க நாம் ஜசயயும் ஒரு 
உடன்படிக்ல்கயும் கூட. மக்்களுக்கு ஊழியம் ஜசயய நாம்  
எவவ்ளவு வபிரும்பு்கிேறாேமா, அேத ேபால ேதவனுக்கும் 
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ஒரு முன்னுரிலம உள்்ளது. அது நம்  திருமண்ததில ்கவனம் 
ஜசலு்ததுவதாகும். திருமணம் என்பது உண்லமயபில என் 
வாழக்ல்கலய ேவஜறாரு நபரிடம் லமயமா்கக் ஜ்காண்டது, 
நான் ஜசான்னது ேபால, அன்பு என்பது ஆளும் ஜ்காள்ல்கயாகும்.

ேவதா்கம்ததில ம்தேதயு 7:12 கூறு்கிறது, மனுஷர 
உங்களுக்கு எலவ்கல்ளசஜசயய வபிரும்பு்கிறரீ்கே்ளா, 
அலவ்கல்ள நீங்களும் அவர்களுக்குச ஜசயயுங்கள்; 
இதுேவ நியாயபபபிரமாணமும் தீரக்்கதரிசனங்களுமாம். இது 
ஒரு சுயநை ்காரியம் அலை, அலைது சுயமானது அலை, 
இநத நபர உங்களுக்கு என்ன ஜ்காடுக்்க முடியும் என்பது 
பற்றி அலை. ஜ்காரிநதியர 13: 4 அன்பு நீடிய சாநதமும் 
தயவுமுள்்ளது; அன்புக்குப ஜபாறாலமயபிலலை; அன்பு 
தன்லனப பு்கழாது, இறுமாபபாயபிராது. திருமணம் அவவாறு 
வடிவலமக்்கபபட்டதற்்கான ்காரணம், இது ேதவனுடனான 
உண்லமயான உறவு என்னவா்க இருக்்க ேவண்டும் என்பதற்கு 
ஒரு எடு்ததுக்்காட்டு, ஒரு மாதிரி. அவர நமக்கு இயற்ல்கயபில 
வபி்ளக்்கம் அ்ளி்ததுள்்ளார.  ஒரு நலை திருமணம், ஒரு சிறநத 
திருமணம் எபபடி என்று அவர நமக்குக் ்காட்டியுள்்ளார. 
ஏஜனன்றால நாம் ஒரு உண்லமயான நி்ததிய உறேவாடு  
அவருடன் இருக்்க ேவண்டும் என்று அவர வபிரும்பு்கிறார. 
திருமணம் என்பது ஒரு தற்்காைி்க வபிஷயம். மரணம் 
நம்லமப பபிரிக்கும் வலர மட்டுேம. உயபிர்தஜதழுதைில, 
அவர்கள் திருமணம் ஜசயது ஜ்காள்்ளவபிலலை. திருமண்ததில 
ஜ்காடுக்்கபபடவபிலலை என்று ேவதா்கமம்  கூறு்கிறது. 
ஒரு நலை திருமணம் -மற்றும்  அன்பபின் ஜ்காள்ல்க்கள் - 
இன்ஜனாருவருக்கு தன்னைமற்ற முலறயபில ஜ்காடுக்கும் 
ஜ்காள்ல்க்கல்ள நாம் புரிநது ஜ்காள்்ள ேவண்டும் என்று ேதவன்  
வபிரும்பு்கிறார. "நீங்கள் உண்லமயபிேைேய புரிநது ஜ்காள்்ள 
வபிரும்புவது என்னஜவன்றால, நான் உங்கல்ள ஒரு திருமண 
உறவுக்கு அலழ்தேதன்; இது சிை வருடங்கள் நீடிக்கும்; பபின்னர 
ேபாயவபிடும்; ஆனால என் அன்பு அலன்ததும் ஜவ்ளிபபடும் 
ஒரு நி்ததிய உறவு உங்களுக்கு என்ஜறன்றும்உண்டு” என்று 
அவர கூறு்கிறார,.

திருமண்ததின் சிை ஜ்காள்ல்க்கல்ள உங்களுக்கு 
தரு்கிேறன். திருமணம் என்பது ஒரு கூட்டுறவு மட்டுமலை. 
ேவதா்கம்ததில  ஆதியா்கமம் 4-ல ஒரு அறிவா்கவும் 1 ேபதுரு 
3: 7-ல வாழவபின் ்கிருலபயபின் வாரிசு்க்ளா்க இருபபதா்கவும் 
ேபசு்கிறது.  திருமணம் என்பது ஒரு உடன்படிக்ல்க. அதாவது 
அது பபிலணபபு என்று ஜபாருள்: இதில ஒரு அரபபணபிபபு 



104

திருமணம் - பகுதி 2            பாடம் 11
டான் க்ரா

இருக்்கிறது.  பாவம் முதல சலபயபில  நுலழயவபிலலை; 
இது முதல திருமண்ததிற்குள் நுலழநதது. எனேவ நாம் 
வழி்காட்டலைப ஜபற ேவண்டும். திருமண்தலதப பற்றிய 
வழிமுலற்கல்ளப ஜபற ேவண்டும் மற்றும் அன்பபின் 
ஜ்காள்ல்க்கல்ள நம் வாழவபில ஜசயலபடு்தத ேவண்டும். 
நாம் ே்கட்்கைாம், "அன்பு என்றால என்ன? அன்பபின் வபி்ளக்்கம் 
உண்லமயபில, ஒரு வல்கயபில, தன்னைமற்றது. ஏசாயா 53: 6 
கூறு்கிறது, வழிதபபபி்ததிரிநது, அவனவன் தன்தன் வழியபிேை 
ேபாேனாம். ஆனால திருமண்ததில, நாம் மற்ற நபரின் மீது 
்கவனம் ஜசலு்ததி அவர்க்ளின் நைலனயும் நன்லமலயயும் 
ேதடு்கிேறாம்.

உங்கள் மலனவபிலய ேநசிபபது உங்கள் சரீர்தலத 
ேநசிபபலதப ேபான்றது என்று ேவதா்கமம் எேபசியரில 
ஜசால்கிறது. ்கணவர்க்ளான நாங்கள் மலனவபிலய ேபாற்றி 
மதிக்்க ேவண்டும். ேதவன்  நமக்குக் ஜ்காடு்ததிருக்்கிற 
மலனவபிலயப  பாராட்ட ேவண்டும். உங்கள் ஜசாநத  
சரீர்தலத ேநசிபபது என்பது நீங்கள் உட்்காரநது உங்களுடன் 
ல்க்கல்ளப பபிடி்ததுக் ஜ்காள்ளுங்கள், உங்கல்ள நீங்கே்ள 
தட்டிக் ஜ்காள்ளுங்கள், "ஓ, நான் உன்லன வபிரும்பு்கிேறன்," 
என்று ஜசாலலுங்கள். அது அபபடியலை. உங்கல்ள ேநசிபபது 
என்பது உங்கல்ளப பாது்கா்ததுக் ஜ்காள்வது, உங்கல்ள 
நீங்கே்ள ்கவனிபபது. நாம் ஒருேபாதும் நம் மலனவபி்கல்ள 
ஜபாருட்படு்ததாமல இருக்்கக்கூடாது, அவர்களுலடய 
பைவனீங்க்ளில ஒன்லறயும்  ஒருேபாதும் ஜசாலைக்கூடாது. 
அலத ப்கிரங்கமா்க அம்பைபபடு்ததக்கூடாது. அவர்கல்ள  
ஒருேபாதும் ே்கைி ஜசயயக்கூடாது, அலைது அவர்கல்ள 
்காயபபடு்ததும் ஜசயல்கல்ளச ஜசயயக்கூடாது.  நாம் நம்லம 
ேநசிபபது ேபாை  அவர்கல்ளயும்  ேநசிக்்க ேவண்டும்.

ஜெப்ததில உங்கல்ள ேதவனிடம்  சமரபபபியுங்கள். 
முதைில, உங்கல்ள ேநசி்தததற்்கா்க அவருக்கு நன்றி 
ஜசாலலுங்கள். பபின்னர, அவர உங்களுக்குக் ஜ்காடு்தத துலண 
க்கு நன்றி. அது பபிரசசிலனயபின் ஒரு பகுதியா்க இருக்்கைாம். 
உங்கள் துலணலய நீங்கள் பாராட்டாமல இருக்்கைாம். 
நீங்கள் அவலர அலைது அவல்ள வழீ்ததியபிருக்்கைாம். அது  
சுயநைமானது மற்றும் பாவம் என்று ேவதா்கமம் கூறு்கிறது. 
எேபசியர 5-ல இேயசு தம்முலடய வார்தலத்க்ளால தண்ணரீ 
வபிட்டு ்கழுவுவது ேபால சலபலய சு்ததபபடு்ததினார. உங்கள் 
துலணயபின் மீது நீங்கள் வார்தலத்கல்ளப ேபசும்ேபாது, 
நீங்கள் ேபசும் ஜசாற்்க்ளின் நிலைக்கு அவர்கள் உயருவார்கள்.  
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“நீங்கள் நலைவர அலை, நீங்கள் அசிங்கமா்க இருக்்கிறரீ்கள், 
அதி்க எலட ஜ்காண்டவர” என்று நீங்கள் ஜசான்னால, நீங்கள் 
உங்கள் திருமண்தலத ஒடுக்கு்கிறரீ்கள்; ஒற்றுலமலய 
ஏற்படு்தத மாட்டீர்கள்; பபிரிவு  மற்றும் அநநியபபடுதலை 
ஏற்படு்ததுவரீ்கள். ஆனால “ேதேன” ேபான்ற தயவான 
வார்தலத்கல்ள நீங்கள் ேபசி, நீங்கள் ஜசயயும் ்காரியங்கல்ள 
நான் பாராட்டு்கிேறன்; நான் உன்லன ேநசிக்்கிேறன்; 
உங்கள் ஜசயல்க்ளால அவற்லற ஆதரி்ததவுடன், உங்கள் 
துலணயானது அநத வார்தலத்க்ளின் நிலைக்கு உயரும்.

உங்கள் திருமண உறவபில நிலறய பபிரசசிலன்கள் வநதது,  
நீங்கள் ேபசிய வார்தலத்க்ளால  என்பலத இன்று நீங்கள் 
உணர முடி்கிறதா? உங்கள் துலணலய ேமேை ஜ்காண்டு 
வருவதற்கு பதிைா்க வழீ்ததி வபிட்டீர்க்ளா? இன்று உங்கள் 
துலணயபிடம் நலை வார்தலத்கல்ள ேபச நான் உங்கல்ள 
ஊக்குவபிக்்கிேறன். அன்பு என்பது ஒரு உணரவு அலை; நீங்கள் 
எபபடி உணர்கிறரீ்கள் என்பலதப ஜபாருட்படு்ததாமல அன்பு 
மற்ஜறாரு நபரின் நைலனயும் நன்லமலயயும் நாடுங்கள்.ஒரு 
சிறிய மர்ததுண்டில, பை அடுக்கு ஓவபியங்கல்ள வலரவது 
ேபான்று உங்கள் ்கனிவான ஜசயலைக் ்காண்பபியுங்கள்.அன்பு 
சிறிய தயவுமற்றும்  ஜசயல்க்ளால ்கட்டலமக்்கபபடு்கிறது. 
உங்கள் துலணலய மதிக்்க, மரியாலத, மதிபபு மற்றும் 
அன்பபின் வார்தலத்கல்ளப ேபச்த ஜதாடஙகுங்கள். நீங்கள் ஒரு 
வபி்ததியாச்தலதக் ்காண்பபீர்கள். இநத ஜ்காள்ல்க்கல்ள நீங்கள் 
ஜசயலபடு்ததும்ேபாது ேதவன் உங்கல்ள ஆசீரவதிபபார.
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சீஷ்ததுவ ே௧ள்வபி௧ள் மற்றும் ே௧ள்வபி௧ளுடன் 
பயன்படும் வசனங௧ள்

1. நீதிஜமாழி்கள் 18:22 வாசிக்்கவும்.  திருமணம் என்பது 

 A. ஒரு நலை வபிஷயம்;  

 B.  பயங்கரம்;  

 C .ேதவலன திருபதிபபடு்ததுவது 

 நீ்திமொழதி்களே் 18:22. "மனலவியல்க் ்கண்டடல்கிறவன் 
நன்மலயானதல்க் ்கண்டடல்கிறான்; ்கர்த்தராை் தயலயும் 
பஜற்று்க்்கொ்ள்்ளு்கிறான்."

2. எபபிேரயர 13: 4 வாசிக்்கவும்.  திருமண்ததில உறவு என்பது 
(படுக்ல்கயபில)

  A. பாவம்;

  B. அசு்ததம் மற்றும் தீது;

  C. மாசிலைாதது 

எபி்ரயர் 13:4, "வபிவா்கம் யாவருக்குள்ளும் ்கனமுள்்ளதாயும், 
வபிவா்கமஞசம் அசுசிபபடாததாயுமிருபபதா்க; 
ேவசிக்்கள்்ளலரயும் வபிபசாரக்்காரலரயும் ேதவன் 
நியாயநதீரபபார."

3.  பபிரசங்கி 9:9 வாசிக்்கவும்.  சரியா? தவறா?  ஜதயவ்ீக்ததிருமணம் 
என்பது ஒரு பரிசு மற்றும் ேதவனிட்ததிைிருநது நம்முலடய  
வாழக்ல்கக்கு ்கிலடக்கும் ஜபாக்்கிஷம்.

பிரசங்கதி 9:9, " சூரியனுக்குக்்ீகேழ ேதவன் உனக்கு 
நியமி்ததிருக்்கிற மாலயயான நாட்்க்ளிஜைலைாம் 
நீ ேநசிக்்கிற மலனவபிேயாேட நிலையபிலைாத இநத 
ெவீவாழலவ அநுபவபி; இநத ெவீனுக்குரிய வாழவபிலும், நீ 
சூரியனுக்குக்்ீகேழ படு்கிற பபிரயாச்ததிலும் பஙகு இதுேவ."

4. I ேயாவான் 3:18 வாசிக்்கவும். பபிைிபபு ்கிலைியம் என்ற 
நீதிபதி அவர நட்ததிய 28,000 வழக்கு்க்ளில த்கபபனுக்கும் 
தாயக்கும் அன்பபிலைாலமேய அேந்க சிறுவர்க்ளின் மன 
ேநாயக்கு ்காரணம் என்றறிநதார. நாம் எவவாறு அன்பு 
ஜசலு்தத ேவண்டும்?
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I ்யாவான் 3:18, "என் பபிள்ல்ள்கே்ள, வசன்ததினாலும், 
நாவபினாலுமலை, ்கிரிலயயபினாலும் உண்லமயபினாலும் 
அன்புகூரக்்கடேவாம்."

5. எேபசியர 5:28 வாசிக்்கவும்.சரியா? தவறா?  நான் என் சுய 
சரீர்தலத அசட்லட ஜசயவது ேபான்று என் மலனவபிலய 
அசட்லட ஜசயவதிலலை.

எபி்ரயர் 5:28, அபபடிேய, புருஷர்களும் தங்கள் 
மலனவபி்கல்ள்த தங்கள் ஜசாநதச சரீரங்க்ளா்கப பாவபி்தது, 
அவர்க்ளில அன்புகூரேவண்டும்; தன் மலனவபியபில 
அன்புகூரு்கிறவன் தன்னிலதான் அன்புகூரு்கிறான்."

6. I ேயாவான் 3:16 வாசிக்்கவும். சரியா? தவறா? "நான் உன்லன 
ேநசிக்்கிேறன்" என்ற வார்தலத்களுலடய ஜசயலை  
மதிபபபிட்டால அது அழ்கா்க இருக்கும்  .  இேயசு தனது   
வாழலவ ஜ்காடு்தது இதற்கு அர்ததம் ்கற்பபி்ததார.  நாம் 
நம்மால முடிநத அலன்தது வழி்க்ளிலும் நம் வாழலவ 
நம் துலணக்கு அரபபணபிக்்க ேவண்டும். 

 நீங்கள் எவவாறு ேநசிக்்கபபட்ட ேவண்டும்  என்ற 
வழிமுலறலய வபி்ளக்கு்க.

I ்யாவான் 3:16, "அவர தம்முலடய ெவீலன நமக்்கா்கக் 
ஜ்காடு்தததினாேை அன்பு இன்னஜதன்று அறிநதிருக்்கிேறாம்; 
நாமும் சே்காதரருக்்கா்க ெவீலனக்ஜ்காடுக்்கக் 
்கடனா்ளி்க்ளாயபிருக்்கிேறாம்."

7. எேபசியர 5: 25-26 வாசிக்்கவும்.சரியா? தவறா?  என் 
மலனவபியபின் நட்தலத நான் ேபசும் வார்தலதலயப 
ஜபாறு்தது தான் இருக்கும். நான் அவள் மீது எலத 
ேபசு்கிேறேனா அநத அ்ளவு ஆற்றேைாடு இருபபாள்.

எபி்ரயர் 5: 25-26, "புருஷர்கே்ள, உங்கள் மலனவபி்க்ளில 
அன்புகூருங்கள்; அபபடிேய ்கிறிஸ்துவும் சலபயபில 
அன்புகூரநது, தாம் அலத்த திருவசன்தலதக்ஜ்காண்டு 
தண்ணரீ முழுக்்கினால சு்ததி்கரி்தது, 
பரிசு்ததமாக்கு்கிறதற்கும்.."

8. ேராமர 8:38-39 & I ேயாவான் 4:19 வாசிக்்கவும்.  சரியா? 
தவறா? நாம் ேபசபபடும் வார்தலத்களுக்கு ்காட்டபபடும் 
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ஜசயல்கயால நாம் அன்லபப ஜபறு்கிேறாம்.  ேதவன், 
ேவதா்கம்ததிலுள்்ள தமது அன்பான வார்தலத்க்ளால 
நம்மிடம் அன்பு ஜசலு்தது்கிறார.

்ராமர் 8:38-39, "மரணமானாலும், ெவீனானாலும், 
ேதவதூதர்க்ளானாலும், அதி்காரங்க்ளானாலும், 
வலைலம்க்ளானாலும், நி்கழ்காரியங்க்ளானாலும், 
வருங்காரியங்க்ளானாலும், உயரவானாலும், 
தாழவானாலும், ேவஜறநதச சிருஷடியானாலும் நம்முலடய 
்கர்ததரா்கிய ்கிறிஸ்து இேயசுவபிலுள்்ள ேதவனுலடய 
அன்லபவபிட்டு நம்லமப பபிரிக்்கமாட்டாஜதன்று 
நிசசயபி்ததிருக்்கிேறன்."

I ்யாவான் 4:19, " அவர முநதி நம்மிட்ததில 
அன்புகூரநதபடியால நாமும் அவரிட்ததில 
அன்புகூரு்கிேறாம்."

9.  I ேயாவான் 5:3 & II ேயாவான் 1:6 வாசிக்்கவும்.  சரியா? தவறா? 
அன்பு ஜசலு்தத ேவண்டியலவ ேதவனின் ்கட்டல்ள்கள்  
மூைம் அறிநதுஜ்காள்்ளபபட்டு ஜவ்ளிபபடு்ததபபடு்கிறது

I ்யாவான் 5:3, " நாம் ேதவனுலடய ்கற்பலன்கல்ளக் 
ல்கக்ஜ்காள்வேத அவரிட்ததில அன்புகூருவதாம்; 
அவருலடய ்கற்பலன்கள் பாரமானலவ்களுமலை."

II ்யாவான் 1:6, "நாம் அவருலடய ்கற்பலன்க்ளின்படி 
நடபபேத அன்பு; நீங்கள் ஆதிமுதல ே்கட்டிருக்்கிறபடி 
நடநதுஜ்காள்்ளேவண்டிய ்கற்பலன இதுேவ."

10. ேயாவான் 14:15 வாசிக்்கவும்.  சரியா? தவறா? அன்பு 
என்பது உங்க்ளது உணரவு சம்பநதபபட்டது அலை; அது 
உங்கள் வபிருபப்தலதப ஜபாறு்ததது.  ேவதா்கம்ததில 
தநதுள்்ள அலன்ததுக் ்கட்டல்ள்களும் மனிதனின் 
வபிருபப்ததிற்்கா்கேவ தரபபட்டுள்்ளன.  ேதவன், உங்கல்ள 
உணர ேவண்டும் என்று ஜசாலவதில, அவர உங்கல்ள 
ஜசயலபட கூறு்கிறார.

்யாவான் 14:15, "நீங்கள் என்னிட்ததில அன்பாயபிருநதால 
என் ்கற்பலன்கல்ளக் ல்கக்ஜ்காள்ளுங்கள்."
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11. ்கைா்ததியர 5:22-23 வாசிக்்கவும்.  அன்பு இயற்ல்கயானது.  
அது பரிசு்தத ஆவபியால அறியபபட்டு மனித வரக்்க்ததில 
பபிறபபபிக்்கபபட்டது.  அன்பு என்பது பபின் வருவானவற்றுள் 
ஒரு ்கனி; 1) மனிதனின் ேயாசலன; 2) மனிதனின் 
இயற்ல்க்த தன்லம; 3) ேதவனின் பரிசு்தத ஆவபி.

்கைாத்்தியர் 5:22-23, " ஆவபியபின் ்கனிேயா, அன்பு, சநேதாஷம், 
சமாதானம், நீடியஜபாறுலம, தயவு, நற்குணம், வபிசுவாசம், 
சாநதம், இசலசயடக்்கம்; இபபடிபபட்டலவ்களுக்கு 
வபிேராதமான பபிரமாணம் ஒன்றுமிலலை."

12. எேபசியர 5:31-32 வாசிக்்கவும்.  ஒரு நலை திருமணமானது 
எநத சிறு பான்லம மாதிரி? 

எ்பசதியர் 5:31-32, "இதினிமி்ததம் மனுஷன் தன் 
த்கபபலனயும் தன் தாலயயும் வபிட்டு, தன் மலனவபியுடன் 
இலசநது, இருவரும் ஒேர மாம்சமாயபிருபபார்கள்.
இநத இர்கசியம் ஜபரியது; நான் ்கிறிஸ்துலவபபற்றியும் 
சலபலயபபற்றியும் ஜசாலலு்கிேறன்.
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பதில ஆதாரங௧ள்

1. நீதிஜமாழி்கள் 18:22 வாசிக்்கவும்.  திருமணம் என்பது 

A. ஒரு நலை விஷயம் & C. ் ்வைன ் திருப்திபபடுத்�வ�

2. எபபிேரயர 13: 4 வாசிக்்கவும்.  திருமண்ததில உறவு என்பது 
(படுக்ல்கயபில)

 C. மாசதிலைா்�

3.  பபிரசங்கி 9:9 வாசிக்்கவும். சரியா? தவறா?  ஜதயவ்ீக்ததிருமணம் 
என்பது ஒரு பரிசு மற்றும் ேதவனிட்ததிைிருநது நம் 
வாழக்ல்கயபில ்கிலடக்கும் ஜபாக்்கிஷம்.

சரி

4. I ேயாவான் 3:18 வாசிக்்கவும். பபிைிபபு ்கிலைியம் என்ற 
நீதிபதி அவர நட்ததிய 28,000 வழக்கு்க்ளில த்கபபனுக்கும் 
தாயக்கும் அன்பபிலைாலமேய அேந்க சிறுவர்க்ளின் மன 
ேநாயக்கு ்காரணம் என்றறிநதார.

ெசயல மற்றும் உண்ைமயான அக்கை் மூைம்

5. எேபசியர 5:28 வாசிக்்கவும்.சரியா? தவறா?  நான் என் சுய 
சரீர்தலத அசட்லட ஜசயவது ேபான்று என் மலனவபிலய 
அசட்லட ஜசயவதிலலை.

சரி

6.  I ேயாவான் 3:16 வாசிக்்கவும். அதன் ஜசயலை மதிபபபிட்டால, 
"நான் உன்லன ேநசிக்்கிேறன்" என்பது அழ்கான 
வார்தலத்கள்.  இேயசு தன வாழலவ ஜ்காடு்தது இதற்கு 
அர்ததம் ்கற்பபி்ததார.  நாம் நம்மால முடிநத அலன்தது 
வழி்க்ளிலும் நம் வாழலவ நம் துலணக்கு அரபபணபிக்்க 
ேவண்டும்.  

சரி

 உங்களுக்கு எபபடி அன்பு ஜசலு்ததபபட ேவண்டும் என்ற 
வழிமுலறலய வபி்ளக்கு்க.
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7. எேபசியர 5: 25-26 வாசிக்்கவும்.சரியா? தவறா?  என் 
மலனவபியபின் நட்தலத நான் ேபசும் வார்தலதலயப 
ஜபாறு்தது தான் இருக்கும்.  அவல்ள நான் என் 
வார்தலத்க்ளின் அவசிய்ததிற்கு நடக்கும்படி ஜசயது 
வபிடுேவன்.

உண்ைம. எ்பசதியார் 5:26 ல பயன்படுத்்பபடட ்கதி்ரக்க 
வார்த்ை் என்ப� ்ரமா - /அ்ாவ� ்பசபபடட 
வார்த்ை்யாகும்  

8. ேராமர 8:38-39 & I ேயாவான் 4:19 வாசிக்்கவும்.  சரியா? 
தவறா? நாம் ேபசபபடும் வார்தலத்களுக்கு ்காட்டபபடும் 
ஜசயல்கயால நாம் அன்லபப ஜபறு்கிேறாம்.  ேதவன், 
ேவதா்கம்ததிலுள்்ள தமது அன்பான வார்தலத்க்ளால 
நம்மிடம் அன்பு ஜசலு்தது்கிறார.

உண்ைம. ்்வனுைடய வார்த்ை்்கள் எபெபா��்ம 
நமககு அன்பான வார்த்ை்்கள்.

9.  I ேயாவான் 5:3 & II ேயாவான் 1:6 வாசிக்்கவும்.  சரியா? தவறா? 
அன்பு ஜசலு்தத ேவண்டியலவ ேதவனின் ்கட்டல்ள்க்ளால 
ஜவ்ளிபபடு்ததபபட்டு.  நாம் இநத ்கட்டல்ள்கல்ள ேதவனின் 
வார்தலத்க்ளில இருநது ்கற்றுக் ஜ்காள்்ளைாம். 

உண்ைம  

10. ேயாவான் 14:15 வாசிக்்கவும்.  சரியா? தவறா? அன்பு 
என்பது உங்க்ளது உணரவு சம்பநதபபட்டது அலை; அது 
உங்கள் வபிருபப்தலதப ஜபாறு்ததது.  ேவதா்கம்ததில 
தநதுள்்ள அலன்ததுக் ்கட்டல்ள்களும் மனிதனின் 
வபிருபப்ததிற்்கா்கேவ தரபபட்டுள்்ளன.  ேதவன், உங்கல்ள 
உணர ேவண்டும் என்று ஜசாலவதில; அவர உங்கல்ள 
ஜசயலபட கூறு்கிறார.

உண்ைம  
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11. ்கைா்ததியர 5:22-23 வாசிக்்கவும்.  அன்பு இயற்ல்கயானது.  
அது பரிசு்தத ஆவபியால அறியபபட்டு மனித வரக்்க்ததில 
பபிறபபபிக்்கபபட்டது.  அன்பு என்பது பபின் வருவானவற்றுள் 
ஒரு ்கனி; 

C. ்்வனின் ஆவி.

12. எேபசியர 5:31-32 வாசிக்்கவும்.  ஒரு நலை திருமணமானது 
எநத சிறு பான்லம மாதிரி? 

்கதி்திஸ்�வும் அவர் சைபயும்
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I ஜ்காரிநதியர 13: 3 கூறு்கிறது. "எனக்கு உண்டான 
யாவற்லறயும் நான் அன்னதானம்பண்ணபினாலும், என் 
சரீர்தலதச சுட்ஜடரிக்்கபபடுவதற்குக் ஜ்காடு்ததாலும், 
அன்பு எனக்்கிராவபிட்டால எனக்குப பபிரேயாெனம் 
ஒன்றுமிலலை.”  I ஜ்காரிநதியர 14: 1 கூறு்கிறது, "அன்லப 
நாடுங்கள்; ஞானவரங்கல்ளயும் வபிரும்புங்கள்; வபிேசஷமாய்த 
தீரக்்கதரிசன வர்தலத வபிரும்புங்கள்.” அலதப பபின்ஜதாடரவும், 
அலத உன்னதமானதா்க ்கருதவும் ேவதா்கமம் ஜசால்கிறது. 
வாழக்ல்கலய நி்ததிய்ததிற்குள் ஜ்காண்டு ஜசலவது இதுதான். 
நாம் நம்முலடய  ்கார்கள், வடீு்கள் அலைது பண்தலத 
எடுக்்க மாட்ேடாம். இேயசு்கிறிஸ்து நமக்கு அ்ளி்தத அன்லப 
மட்டும் தான் எடு்ததுச ஜசலேவாம் . பரிசு்தத ஆவபியபின் 
நி்ததிய மதிபபும் ஜபாருளும் ஜ்காண்ட ஒேர வபிஷயம் அநத 
அன்புமட்டுேம.

அன்பு என்றால என்ன அர்ததம்? நான் ஜசால்கிேறன், 
"நான் என் மலனவபிலய ேநசிக்்கிேறன், எனக்கு ஐஸ்்கிரீம் 
பபிடிக்கும். நான் ஆபபபிள் லப  ேநசிக்்கிேறன். அன்லப வபிவரிக்்க 
ஆங்கிை்ததில ஒேர ஒரு ஜசால மட்டுேம உள்்ளது, எனேவ 
நான் என் மலனவபிலய ேநசிக்்கிேறன் என்று ஜசாலைிவபிட்டு, 
நான் பூலனலய ேநசிக்்கிேறன் என்று ஜசாலலும்ேபாது என் 
மலனவபி என்ன நிலனபபாள்?நான் கூறுவது என்னஜவன்பலத 
நீங்கள் உணர்கிறரீ்க்ளா?அன்பு என்ற வார்தலதலய நாம் 
பயன்படு்ததும் ேபாது, சிைர இது பாைியல அன்பு  என்று 
நிலனக்்கிறார்கள், சிைர இது ஒரு தீவபிரமான சூடான 
உணரலவக் குறிக்்கிறது என்று நிலனக்்கிறார்கள்.மக்்கள் 
அன்பபிற்கு எலைா வல்கயான வபி்ளக்்கங ்கல்ளயும் 
ஜ்காண்டிருக்்கிறார்கள். ்கிேரக்்க ஜமாழியபில நான்கு முக்்கிய 
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ஜசாற்்கள் உள்்ளன. ஒன்று ஈராஸ்! இதுேவதா்கம்ததில 
பயன்படு்ததபபடவபிலலை, ேமலும் இது பாைியல ஈரபபு 
அலைது பாைியல அன்பு என வலரயறுக்்கபபடு்கிறது. ஒரு 
மனிதன் தன் தநலதலயயும் தாலயயும் வபிட்டுவபிட்டு, தன் 
மலனவபியபிடம் இலசநதிருபபான், அவர்கள் ஒேர மாம்சமா்க 
இருபபார்கள்  என்று ஜசான்னேபாது, ேதவன்அநத  அன்லப 
நியமி்ததார. சாஜைாேமானின் பாடல என்ற தலைபபபில 
ேவதா்கம்ததில உள்்ள பு்தத்கம், ேதவன் திருமண உறவுக்கு 
ஏற்படு்ததிய பாைியல அன்லபப பற்றியது. மற்ற வல்கயான 
அன்பு, எலைா மனிதர்களுக்கும்  இைவசம் என்று ேதவன் 
கூறு்கிறார, ஆனால ஈராஸ் என்பது திருமண உறவுக்கு 
மட்டும் ஏற்படு்ததபபட்டுள்்ளது.

மற்ஜறாரு வல்கயான அன்பு ஸ்டாரஜ என்று 
அலழக்்கபபடு்கிறது மற்றும் இது ஒரு குடும்ப உறவபின் 
இயற்ல்கயான பபிலணபபு அலைது பாசம். பபின்னர பபிைிேயா 
உள்்ளது, இது பபிைியா என்ற மூை வார்தலதயபிைிருநது 
வரு்கிறது. இநத வார்தலத புதிய ஏற்பாட்டில சுமார 
எழுப்ததிரண்டு முலற பயன்படு்ததபபட்டுள்்ளது, ேமலும் 
இது தீவபிரமான பாச உணரலவக் குறிக்்கிறது. அன்லபப 
பற்றி ேபசும் ஜபரும்பாைான மக்்கள் அன்பு உண்லமயபில 
என்னஜவன்று நிலனக்்கிறார்கள்?எனேவ "நான் 
்காதைிக்்கிேறன், நான் ்காதைிைிருநது வபிழு்கிேறன்." உங்கள் 
திருமணம் அநத வல்கயான அன்லபக் ்கட்டிஜயழுபபபினால, 
நீங்கள் உயரநதிருக்கும் ேநரங்களும், நீங்கள் தாழநதிருக்கும் 
இருக்கும் ேநரங்களும் இருக்கும். அதன் அடிபபலடயபில 
நீங்கள் ்காதைிக்்கவும் முடியும் மற்றும் அன்பபிைிருநதும் 
ஜவ்ளிேயறவும் முடியும்.

ேதவனுலடய அன்பபினால நாம் ஒருவருக்ஜ்காருவர 
ேநசிக்்க ேவண்டும் என்று ேவதா்கமம் கூறு்கிறது. இது 
அே்கபேப அன்பு. அே்கபேப அன்பு என்றால என்ன? இதில 
பை அம்சங்கள் உள்்ளன. ேமலும் 1 ஜ்காரிநதியர 13 அன்பு 
என்ன என்பதற்கு முழு வலரயலறலயயும் தரு்கிறது. 1 
ேயாவான் 5: 3 ல, "நாம் ேதவனுலடய ்கற்பலன்கல்ளக் 
ல்கக்ஜ்காள்வேத அவரிட்ததில அன்புகூருவதாம்; அவருலடய 
்கற்பலன்கள் பாரமானலவ்களுமலை." என்று கூறு்கிறது. 
இேயசுவபின் ்கட்டல்ள்கள் அன்பபின் ஜவ்ளிபபாடு்கல்ள 
நமக்குக் ்காட்டு்கின்றன, ஆனால நான் அலதச சுருக்்கமா்கக் 
கூறேவண்டுமானால,நான் ம்தேதயு 7:12 ஐப பயன்படு்ததுேவன் 
"மனுஷர உங்களுக்கு எலவ்கல்ளசஜசயய வபிரும்பு்கிறரீ்கே்ளா, 
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அலவ்கல்ள நீங்களும் அவர்களுக்குச ஜசயயுங்கள்; 
இதுேவ நியாயபபபிரமாணமும் தீரக்்கதரிசனங்களுமாம்." 
ேதவாைய்ததில என்லன ேநசிக்்க யாருமிலலை ,என்லனப 
பற்றி ்கவலைபபட யாருமிலலை  என்பது ஒரு வபிஷயேம 
இலலை. யாராவது உங்களுக்கு என்ன ஜசயய ேவண்டும் 
என்று நீங்கள் வபிரும்பு்கிறரீ்கே்ளா அலத நீங்கள் முதைில 
ஜசயயுங்கள். அதுதான் அன்பு. நமக்கு ேமேை உள்்ள 
மற்றவர்க்ளின் நைலனயும் நன்லமலயயும் ேதடுவது ,நமது 
மாம்ச்ததிற்கு எதிரா்கவும், நமது இயற்ல்கக்கு எதிரா்கவும் 
ஜசல்கிறது. இது ேதவனால கூடும். ேதவன் இலைாமல இலத 
ஜவ்ளிபபடு்தத முடியும் என்று நான் ஜசால்கிேறன் என்று 
நிலனக்்க ேவண்டாம். ஆவபியபின் ்கனிேய அன்பு என்றும், 
ேதவன் அன்பாயபிருக்்கிறார என்றும் ேவதா்கமம் கூறு்கிறது. 
அவர அன்பபின் மூைமா்கவும், அவருலடய ்கட்டல்ள்க்ளின் 
மூைமா்கவும் எவவாறு ேநசிக்்க ேவண்டும் என்பலதக் 
்காண்பபிபபவரா்கவும் இருக்்கிறார. அவரதான் நம்முலடய 
மாம்ச்ததின் ஜவ்ளிசச்ததில கூட, சரியான ேதரவு்கல்ளயும் 
முடிவு்கல்ளயும் எடுக்்கவும், சரியான ஜ்காள்ல்க்கல்ளச 
ஜசயலபடு்ததவும் நமக்கு பைம் தருவார.

ஒரு நாள் நான் வழக்்கமா்க ேவலைக்குப பபிறகு ஜெபம் 
ஜசயய வபிரும்பபிேனன். நான் ஒரு பூங்காவபில இருநேதன், 
"ேதவேன, நான் உண்லமயபில ஒருவருக்கு ஊழியம் ஜசயய 
வபிரும்பு்கிேறன்" என்று ஜசான்ேனன். இது மி்கவும் சூடான 
நாள், நான் ஒரு சிறு லபயலனயும் ஒரு சிறுமிலயயும் 
ஊஞசைில அமரநதிருபபலதக் ்கண்ேடன். ஒரு ஊஞசல 
்காைியாயபிருநதது, அதனால நான் ேமேை ஜசன்று ஊஞசைில 
அமரநேதன். நான் சிறுமியபின் பக்்கம் திரும்பபி, "இது ஒரு 
நலை நாள்" என்ேறன்.அவள் தனக்கு ஆங்கிைம் ேபச வராது  
என்று ஜசான்னாள், நான் "நீ எங்கிருநது வரு்கிறாய?" எனக் 
ே்கட்்க,அவர ருேமனியாலவச ேசரநதவர என்று கூறினார. 
அநத பகுதியபில ருேமனியர்கள்  இருபபலத நான் அறிேவன், 
அநத ருேமனிய மக்்கள் என்லனப பார்ததுக் ஜ்காண்டிருபபலதக் 
்கண்ேடன். ஒரு ேவல்ள  நான் ஏன் தங்கள் குழநலத்களுடன் 
ேபசு்கிேறன் என்று ேயாசி்ததுக்ஜ்காண்டிருக்்கைாம். நான் 
ஜசன்று, "நான் உங்களுக்கு உதவ வபிரும்பு்கிேறன்" என்ேறன். 
அவர்கள் “எங்களுக்கு உதவுவதா? நீங்கள் ஏன் எங்களுக்கு 
உதவ வபிரும்பு்கிறரீ்கள்? உங்களுக்கு எங்கல்ள கூட ஜதரியாது!" 
நான் ஜசான்ேனன், "ஏஜனன்றால ்கடவுள் உங்களுக்கு 
உதவ வபிரும்பு்கிறார." 1 ேயாவான் 3: 18-ல நான் அன்பபின் 
ஜ்காள்ல்க்கல்ளப பற்றி தியானி்ததுக் ஜ்காண்டிருநேதன். 
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அதில “என் பபிள்ல்ள்கே்ள, வசன்ததினாலும், நாவபினாலுமலை, 
்கிரிலயயபினாலும் உண்லமயபினாலும் அன்புகூரக்்கடேவாம்” 
என்றுள்்ளது.நாம் நம் வாயபின் வார்தலத்க்ளால மட்டுமலை, 
நம்முலடய ஜசயல்க்ளாலும் ேநசிக்்க ேவண்டும். நான் 
வழக்்கமா்க என்னுடன் பண்தலத எடு்ததுச ஜசலவதிலலை 
என்றாலும், என் சட்லடப லபயபில ஜ்காஞசம் இருநதது. நான் 
ஜவ்ளிேயறிேனன், "இது இதற்்கானது என்று  அவர்களுக்கு 
பண்தலத ஜ்காடு்தேதன். அன்று நான் உபவாசம் இருநததால, 
என்னுடன்  சிறிது உணவு இருநதது.  அதனால நான் 
ஜசான்ேனன், "இஙே்க ஜ்காஞசம் உணவு இருக்்கிறது.  அது 
அவர்கல்ள ஜந்கிழச ஜசயதது.  அவர்கள், "நீங்கள் யார?" 
என்று ே்கட்டனர.  நான் ஜசான்ேனன். "இன்று நான் உங்கல்ள 
சநதிக்்க  ேவண்டும்  என்று  ேதவன் ஒரு ஜதயவ்ீக நியமனம் 
ஜசயதுள்்ளார. நான் உங்கல்ள மீண்டும் பாரக்்கப ேபா்கிேறன்”, 
என்று ஜசாலைி ஜசன்ேறன். 

நான் வடீ்டிற்குச ஜசன்று அநத ேராமானியர்களுடன் 
சநதி்ததலதப பற்றி என் மலனவபியபிடம் ஜசான்ேனன். நான் 
சிறிது உணவு  எடு்தது அலத சலம்தேதன். அடு்தத நாள் 
நான் ஒரு ே்கேரஜ வபிற்பலனயபில உணவு்கள் நிலறநத ஒரு 
ஜபட்டிலய வாங்கி என் மலனவபியுடன் மீண்டும் பூங்காவபிற்குச 
ஜசன்ேறன். ருேமனியர்களும் அவர்களுலடய குழநலத்களும் 
அஙே்க இருநதார்கள், நான் ஜசான்ேனன், “நான் உங்களுக்கு 
பரிசு்கல்ள ஜ்காண்டு வநதிருக்்கிேறன். அலவ ்கனமானலவ.
எனேவ நான் எனது ்காரில ஜசலைப ேபா்கிேறன். நீங்கள் 
வசிக்கும் இட்தலத நீங்கள் எனக்குக் ்காண்பபி்ததால, பரிசு்கல்ள 
உங்கள் வடீ்டிற்கு எடு்ததுச ஜசலேவன். "  அவர்கள் வழிலயக் 
்காண்பபிக்்க,நாங்கள் அவர்க்ளின் சிறிய ஒரு படுக்ல்கயலற 
ஜ்காண்ட அபாரட்ஜமண்டிற்கு வநததும், நான் ஜபட்டி்கல்ளயும், 
ஜவள்்ளிப பா்ததிரங்கல்ளயும் எடு்ததுக்ஜ்காண்ேடன், 
எலைாவற்லறயும் ஜபட்டியபிைிருநது எடு்தது, அவர்களுக்கு 
ஒரு ேநர்ததில ஜபாருட்்கல்ளக் ஜ்காடுக்்க ஆரம்பபி்தேதன். நான் 
அலத அவர்க்ளிடம் ஒபபலட்ததேபாது, அவர்க்ளின் மு்க்ததில 
்கண்ணரீ வர ஆரம்பபி்ததது, அநத ஜபண்மணபி, “நான் அழுேவன்! 
நான் அழப ேபா்கிேறன்!” என்றார.   நான் ஜசான்ேனன், 
"திங்கள் இரவு நாங்கள் எங்கள் வடீ்டில ஒரு ேவதா்கமம் 
ஆயவு லவ்ததிருக்்கிேறாம், உங்கல்ள அஙே்க அலழக்்க 
வபிரும்பு்கிேறன். “ அவர்கள் "நாங்கள் வர வபிரும்பு்கிேறாம்" 
என்று ஜசான்னார்கள். ஆனால நான் ஜசான்ேனன், "நான் 
உங்களுக்கு பரிசு்கல்ள வழங்கியதால நீங்கள் வருவலத 
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நான் வபிரும்பவபிலலை." அவர்கள், “இலலை, நாங்கள் வநது 
உங்கள் நண்பர்கல்ளச சநதிக்்க வபிரும்பு்கிேறாம்” என்றார்கள். 

அவர்களுக்கு ேபாக்குவர்தது இலைாததால, நான் 
அவர்கல்ள என் வடீ்டிற்கு அலழ்ததுச ஜசன்ேறன். ஜவகு 
சீக்்கிரமா்கேவ, ேதவன் அவர்கல்ள்த ஜதாட ஆரம்பபி்ததார. 
அவர்க்ளால ஆங்கிைம் நன்றா்க ேபச முடியவபிலலை. 
ஆனால நாங்கள் அவர்களுக்்கா்க ஜெபபிபபதற்கு முன்பு அவர 
அவர்கல்ள்த ஜதாட்டார.  ேதவனின் அன்பு அவர்களுக்கு 
ஜவ்ளிபபட்டது.  ஜவகு ்காை்ததிற்கு முன்ேப நாங்கள் 
மற்ஜறாரு ருேமனிய தம்பதியலர சநதி்தேதாம்!  நான் 
முதல ேொடியபிடம், நீங்கள் ஜசன்று மற்ஜறாரு ருேமனிய 
ேொடிலயச சநதிக்்க உதவுவரீ்க்ளா? அவர்கள் ஒபபுக் ஜ்காண்டு 
ஒரு நாள் அலழ்ததார்கள், "மிஸ்டர டான் உங்கல்ளப பற்றி 
ே்கள்வபிபபட்ேடாம். எங்க்ளது தனிலம்கள் ேமாசமா்க உள்்ளன.
நாங்கள் உங்கல்ள சநதிக்்க வபிரும்பு்கிேறாம். எனது ருேமனிய 
நண்பர்கல்ள அலழ்தது அவர்கல்ள சநதிக்்க ஜசன்ேறாம்! நான் 
அவர்களுக்கு பரிசு்கள், உணவு மற்றும் அலன்தது வல்கயான 
ஜபாருட்்கல்ளயும் எடு்ததுக்ஜ்காண்ேடன். நான் அலதச ஜசயது 
அவர்களுடன் ஜசலை்த ஜதாடங்கியேபாது, முதல ருேமனிய 
தம்பதியர ஒருவர, “நீங்கள் ேவதா்கமம் படிபபுக்குச ஜசலை 
ேவண்டும். அவர்கள் இேயசுலவப பற்றி ேபசு்கிறார்கள், அது 
அற்புதம் "அவர்கள்," ஒரு நிமிடம் ்கா்ததிருங்கள்! நான் ஒரு 
்கம்யூனிஸ்ட் நாட்லடச ேசரநதவன், ்கடவுள் இருக்்கிறாரா 
என்று ஜதரியவபிலலை. இநத இேயசுலவ நாங்கள் 
வபிரும்பவபிலலை" என்றார. 

எனக்கு ஒரு நண்பரா்க இருங்கள் என்ேறன். மற்றும் வார 
இறுதி நாட்்க்ளில அவர்கல்ள ஜவ்ளிேய அலழ்ததுச ஜசன்று 
அவர்களுக்கு உலட்கள், ே்காட்டு்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு்த 
ேதலவயான ஜபாருட்்கல்ள வாங்கி்த தநேதன். அவர்கள் 
மி்கவும் சங்கடமா்கவும் தயக்்கமா்கவும் உணரநதனர. "சரி, 
உங்களுக்கு இநத  ே்காட் ேதலவயபிலலையா?" “ ேவண்டும் 
தான், ஆனால ..." "அபபடியானால உங்களுக்்கா்க இநத 
ே்காட்லடப ஜபறுேவாம்." அவர்கள் எங்கள் ேவதா்கமம் 
ஆயவுக்கு வரமறு்ததார்கள்: உடேன நான்  "அஙே்க சிை 
அஜமரிக்்கர்கள் இருக்்கிறார்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு ேவலை 
ஜபற உதவுவார்கள்" என்றவுடன் அவர்கள் உடேன வநதார்கள். 
அன்றிரவு நடநத ேவதா்கமம் படிபபபில, நான் இலறவனிடம் 
மி்கவும் முட்டாள்தனமான ஒன்லறச ஜசான்ேனன், 
"ஆண்டவேர, நீங்கள் இன்றிரவு எனக்கு ஒரு உண்லமயான 
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பரிசு்ததமான அநநிய பாலஷலயக் ஜ்காடுக்்க ேவண்டும்.  
ஏஜனன்றால ஒருவருக்ஜ்காருவர நன்றா்க ஜதாடரபு ஜ்காள்்ள 
முடியாது. அன்றிரவு ேவதா்கமம் ஆயவபில  சிை அஜமரிக்்கர்கள் 
இருநதனர ,அவர்கள்  தங்கள் சாட்சி்கல்ள வழங்கினர. 
நான் ேபச்த ஜதாடங்கியேபாது, இரண்டாவது ருேமனிய 
தம்பதிலயச ேசரநத ஜபண்மணபி ஒ்ளிர்த ஜதாடங்கினார.ஏேதா 
நடக்்கிறது என்று எனக்கு்த ஜதரியும். ஆயவுக்குப பபிறகு, "நான் 
உங்களுக்்கா்க ஜெபபிக்்கிேறன்" என்று ஜசான்ேனன், நாங்கள் 
ஜெபபிக்ல்கயபில, ேதவன் திடீஜரன்று அவர்கல்ள்த ஜதாட்டு, 
அலறயபின் முழு வ்ளிமண்டை்தலதயும் அவருலடய அன்பால 
நிரபபபினார. பபின்னர அநத ஜபண்மணபி, "உங்களுக்கு்த ஜதரியும், 
அஜமரிக்்கர்கள் ேபசும்ேபாது, அவர்கள் ஜசாலவலத என்னால 
புரிநது ஜ்காள்்ள முடியவபிலலை. ஆனால நீங்கள் எழுநது 
ஆரம்பபி்ததேபாது இேயசுலவப பற்றிப ேபசுவது, அவர நம்மீது  
லவ்ததிருக்கும் அன்பு, அவர என்ன ஜசயதார என்பதனால 
நாம் அவருடன் உறவு ஜ்காள்்ள முடியும் -  நீங்கள் ஜசான்ன 
ஒவஜவாரு வார்தலதயும் எனக்குப புரிநதது! நான் அலத 
சரியா்க புரிநது ஜ்காண்ேடன்! அது ேதவனா்க்ததான் இருக்்க 
ேவண்டும்! இதன் வபில்ளவா்க, ருேமனியர்கள் மட்டுமலை, 
நம் எலைாருலடய வாழவும் மாற்றபபட்டன.

எனது வடீு திங்கள் இரவு்க்ளில சரவேதச மக்்கள் 
ருேமனியர்கள், பலே்கரியர்கள் மற்றும் ரஷயாலவச 
ேசரநதவர்க்ளால நிரபம்்த ஜதாடங்கியது. ேதவன் 
வாழக்ல்கலய மாற்றிக்ஜ்காண்டிருநதார, நாங்கள் அவர்கல்ள 
ேநசிக்்கிேறாம் என்பலத அவர்கள் அறிநதார்கள். எங்க்ளிடம் 
ஆபபபிரிக்்காவபிைிருநது வநதவர்களும் இருநதார்கள். நாம் 
ஒருவருக்ஜ்காருவர ேபசமுடியாது என்றாலும், அவர்கள் 
அறிநத ஒன்று: நாங்கள் ஜெபபிக்கும்ேபாது, ேதவன் அவர்களுக்கு 
ஜவ்ளிபபடுவார. நான் அவர்களுக்்கா்க எலதயும் ஜசயேவன் 
என்றும்  நான் அவர்கல்ள ேநசிக்்கிேறன் என்பலதயும் 
அவர்கள் அறிநதார்கள். ேதவன் அவர்க்ளின் வாழக்ல்கலயயும் 
இன்னும் பைரின் வாழக்ல்கலயயும் மாற்றினார. ஒரு நாள் 
ஒரு பூங்காவபில, மற்ஜறாரு நிற்தலத மற்ஜறாரு ேதசிய்தலதச 
ேசரநத சிைலரக் ்கண்ேடன். எனக்கு எநதவபிதமான அன்பான 
உணரவும் இலலை. ஆனாலஅன்பு இதுதான் என்று எனக்கு்த 
ஜதரியும்: யாராவது உங்களுக்குச ஜசயய ேவண்டும் என்று 
நீங்கள் வபிரும்பபினாலும், அவர்களுக்குச ஜசயயுங்கள். நான் 
உணரநத வபித்தலதப ஜபாருட்படு்ததாமல அவர்க்ளின் 
நைலனயும் நன்லமலயயும் ேதடிேனன். என்ன நடநதது 
என்று உங்களுக்கு்த ஜதரியுமா? அவர்கல்ள எனக்கு 
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மி்கவும் பபிடி்ததது பபிைியாஅன்பு, உணரவு்கல்ளக் ஜ்காண்ட 
அன்பு, அவர்கள் என்னிடம் "ஐ ைவ யூ" என்று ஜசாலை 
ஆரம்பபி்ததார்கள், என்லனக் ்கட்டிபபபிடி்தது மு்ததமிட்டார்கள். 
அது என்னில ஜசயதது அவர்களுக்கு அநத மாதிரியான 
உணரலவ ஏற்படு்ததியது. நீங்கள் உணரவு்கல்ளக் ஜ்காண்ட 
ஒரு அன்லபப ஜபற வபிரும்பபினால உங்கள் வாழக்ல்கயபில, 
அ்கேப அன்லபப பயபிற்சி ஜசயயுங்கள். நீங்கள் எபபடி 
உணரு்கிறரீ்கள் என்பலதப ஜபாருட்படு்ததாமல மற்றவர்க்ளின் 
நைலனயும் நன்லமலயயும் ேதடுங்கள். இதில  ஒரு அன்லப 
உருவாக்கும் உணரவு்கள் உள்்ளன.
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சீஷ்ததுவ ே௧ள்வபி௧ள் மற்றும் ே௧ள்வபி௧ளுடன் 
பயன்படும் வசனங௧ள் 

1. I ேயாவான் 5:3 வாசிக்்கவும். ேதவனின் அன்பு ________________ 
மூைமா்க ஜவ்ளிபபட்டது.

I ்யாவான் 5:3, "நாம் ேதவனுலடய ்கற்பலன்கல்ளக் 
ல்கக்ஜ்காள்வேத அவரிட்ததில அன்புகூருவதாம்; 
அவருலடய ்கற்பலன்கள் பாரமானலவ்களுமலை."

2. ேராமர 13:9-10  வாசிக்்கவும். இநத வசனங்க்ளில உள்்ள 
்கட்டல்ள்கள் எவவாறு அன்லப ஜவ்ளிபபடு்தது்கின்றன.

்ராமர் 13:9-10, "எபபடிஜயன்றால, வபிபசாரம் 
ஜசயயாதிருபபாயா்க, ஜ்காலை ஜசயயாதிருபபாயா்க, ்க்ளவு 
ஜசயயாதிருபபாயா்க, ஜபாயசசாட்சி ஜசாலைாதிருபபாயா்க, 
இசசியாதிருபபாயா்க என்்கிற இநதக்்கற்பலன்களும், ேவேற 
எநதக் ்கற்பலனயும், உன்னிட்ததில நீ அன்புகூரு்கிறதுேபாைப 
பபிறனிட்ததிலும் அன்புகூருவாயா்க என்்கிற ஒேர 
வார்தலதயபிேை ஜதால்கயாய அடங்கியபிருக்்கிறது. 
அன்பானது பபிறனுக்குப ஜபாலைாஙகுஜசயயாது; ஆதைால 
அன்பு நியாயபபபிரமாண்ததின் நிலறேவறுதைாயபிருக்்கிறது."

3. ேராமர 12:19-21 வாசிக்்கவும். நமக்கு வபிருபபம் இலைாவபிடினும் 
எவவாறு நம் எதிரி்கல்ள ேநசிபபது?

்ராமர் 12:19-21, "பபிரியமானவர்கே்ள, பழிவாஙகுதல 
எனக்குரியது, நாேன பதிற்ஜசயேவன், என்று ்கர்ததர 
ஜசாலலு்கிறார என்று எழுதியபிருக்்கிறபடியால, நீங்கள் 
பழிவாங்காமல, ே்காபாக்்கிலனக்கு இடஙஜ்காடுங்கள்.
அன்றியும், உன் ச்ததுரு பசியாயபிருநதால, அவனுக்குப 
ேபாெனஙஜ்காடு; அவன் தா்கமாயபிருநதால, அவனுக்குப 
பானஙஜ்காடு; நீ இபபடிச ஜசயவதினால அக்்கினி்ததழலை 
அவன் தலையபின்ேமல குவபிபபாய. நீ தீலமயபினாேை 
ஜவலைபபடாமல, தீலமலய நன்லமயபினாேை ஜவலலு."



121

தேவனின் அன்பு - பகுேி 1            பாடம் 12
டான் கதரா

4. தீ்தது 2:4 வாசிக்்கவும். இநத வசனம் அன்லப பற்றி என்ன 
ஜசால்கிறது?

்தீ்� 2:4, "ேதவவசனம் தூஷிக்்கபபடாதபடிக்கு 
பாைிய ஸ்திரீ்கள் தங்கள் புருஷரிட்ததிலும், தங்கள் 
பபிள்ல்ள்க்ளிட்ததிலும் அன்புள்்ளவர்களும்..."

5. I ஜ்காரிநதியர 13:4-8 வாசிக்்கவும். அன்பபின் ஜ்காள்ல்க்கல்ள 
வபி்ளக்கு்க:

I ெ்காரிந்தியர் 13:4-8, "அன்பு நீடிய சாநதமும் தயவுமுள்்ளது; 
அன்புக்குப ஜபாறாலமயபிலலை; அன்பு தன்லனப பு்கழாது, 
இறுமாபபாயபிராது, அேயாக்்கியமானலதச ஜசயயாது, 
தற்ஜபாழிலவ நாடாது, சினமலடயாது, தீஙகு நிலனயாது, 
அநியாய்ததில சநேதாஷபபடாமல, ச்ததிய்ததில 
சநேதாஷபபடும். ச்கை்தலதயும் தாஙகும், ச்கை்தலதயும் 
வபிசுவாசிக்கும், ச்கை்தலதயும் நம்பும், ச்கை்தலதயும் ச்கிக்கும்.
அன்பு ஒருக்்காலும் ஒழியாது. தீரக்்கதரிசனங்க்ளானாலும் 
ஒழிநதுேபாம், அநநிய பாலஷ்க்ளானாலும் ஓயநதுேபாம், 
அறிவானாலும் ஒழிநதுேபாம்."

6. I ேயாவான் 3:18 வாசிக்்கவும்.  நாம் அன்லப எவவாறு 
பபிரேயா்கிக்்க ேவண்டும்?

I ்யாவான் 3:18, "என் பபிள்ல்ள்கே்ள, வசன்ததினாலும், 
நாவபினாலுமலை, ்கிரிலயயபினாலும் உண்லமயபினாலும் 
அன்புகூரக்்கடேவாம்."
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பதில ஆதாரங௧ள்

1. I ேயாவான் 5:3 வாசிக்்கவும். ேதவனின் அன்பு ____________ 
மூைமா்க ஜவ்ளிபபட்டது.

்கற்பைன்கள்

2. ேராமர 13:9-10வாசிக்்கவும். இநத வசனங்க்ளில உள்்ள 
்கற்பலன்கள் எவவாறு அன்லப ஜவ்ளிபபடு்தது்கின்றன.

அன்பான� பி்னுககுப ெபாலைாஙகுெசயயா�. 
உன்னிடத்்தில நீ அன்புகூரு்கதி்�்பாைப பி்னிடத்்திலும் 
அன்புகூருவாயா்க

3. ேராமர 12:19-21 வாசிக்்கவும். நமக்கு வபிருபபம் இலைாவபிடினும் 
எவவாறு நம் எதிரி்கல்ள ேநசிபபது?

உன் சத்�ரு பசதியாயிருந்ால, அவனுககுப 
்பாஜனஙெ்காடு; அவன் ் ா்கமாயிருந்ால, அவனுககுப 
பானஙெ்காடு; நீ இபபடிச் ெசயவ்தினால அக்கதினித்்ழைை 
அவன் ்ைையின்்மல குவிபபாய. நீ ்ைீமயினா்ை 
ெவலைபபடாமல, ்ைீமைய நன்ைமயினா்ை ெவலலு.

4. தீ்தது 2:4 வாசிக்்கவும். இநத வசனம் அன்லப பற்றி என்ன 
ஜசால்கிறது?

அன்பு ்பா்திக்கபபட ்வண்டும்.  அ� ஒரு உணர்வு 
மடடும் அலை.

5. I ஜ்காரிநதியர 13:4-8 வாசிக்்கவும். அன்பபின் ஜ்காள்ல்க்கல்ள 
வபி்ளக்கு்க:

அன்பு நீடிய சாந்�ம் ்யவு�ள்ளே�; அன்புககுப 
ெபா்ாைமயிலைை; அன்பு ்ன்ைனப பு்கழா�, 
இறுமாபபாயிரா�, அ்யாக்கதியமானை்ச் ெசயயா�, 
்ற்ெபாழதிைவ நாடா�, சதினமைடயா�, ்ஙீகு 
நதிைனயா�, அநதியாயத்்தில சந்்ாஷபபடாமல, 
சத்்தியத்்தில சந்்ாஷபபடும். ச்கைத்ை்யும் ்ாஙகும், 
ச்கைத்ை்யும் விசுவாசதிககும், ச்கைத்ை்யும் நம்பும், 
ச்கைத்ை்யும் ச்கதிககும்.அன்பு ஒருக்காலும் ஒழதியா�. 
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6. I ேயாவான் 3:18 வாசிக்்கவும்.  நாம் அன்லப எவவாறு 
பபிரேயா்கிக்்க ேவண்டும்?

்கதிரிையயினாலும் உண்ைமயினாலும் 
அன்புகூரக்கட்வாம்.
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ேவதா்கம்ததில பதிவு ஜசயயபபட்ட வலரயபில, பூமியபின் 
மு்க்ததில வநத அன்பபின் மி்கபஜபரிய ஜவ்ளிபபாடா்க இேயசு 
்கிறிஸ்து இருநதார. "ஐ ைவ யூ" என்ற வார்தலத்கல்ள 
அவர ஒருேபாதும் ஜசாலைவபிலலை. அது ஆசசரியமா்க 
இருக்்கிறது அலைவா. அன்பபின் மி்கபஜபரிய ஜவ்ளிபபாடு 
"ஐ ைவ யூ" . அலத அவர  ஒருேபாதும் ஜசாலைவபிலலை. 
ஏஜனன்று ஜதரியுமா? ஏஜனன்றால, வார்தலத்கல்ள வபிட 
அன்பு அதி்கம்; அது ஜசயல. நான் என் மலனவபியபிடம் "ஐ 
ைவ யூ" என்று கூறிவபிட்டு ஜவ்ளிேய ஜசன்று அவளுக்கு 
எதிரா்க வபிபசசாரம் ஜசயததா்க லவ்ததுக்ஜ்காள்ேவாம்? அவள் 
என் வார்தலத்கல்ள நம்புவா்ளா, அலைது என் ஜசயல்கல்ள 
அவள் நம்புவானா?  என் ஜசயல்க்ளின்படி என்லன நம்புவார, 
ஏஜனன்றால 95 சதவதீ அன்பு ஜசாற்்க்ளற்றது. நீங்கள் 
ஜசாலலும் வபிஷயங்க்ளில  இலலை; ஆனால அது நீங்கள் 
ஜசயயும் ஜசயைில உள்்ளது.

1 ேயாவான் 3: 18 ல, "என் பபிள்ல்ள்கே்ள, வசன்ததினாலும், 
நாவபினாலுமலை, ்கிரிலயயபினாலும் உண்லமயபினாலும் 
அன்புகூரக்்கடேவாம். (நம் வாயபின் வார்தலத்க்ளால மட்டும் 
ேநசிக்்க ேவண்டாம்); ஆனால ஜசயைிலும் ச்ததிய்ததிலும் 
ேநசிக்்க ேவண்டும்" (அலடபபுக்குறிபபு்கள் என்னுலடயது). 
அன்பு என்பது ஒரு ஜசயலைக் குறிக்கும்  ஜசால. ம்தேதயு 
25: 35-36-ல, "நான் பசியா்க இருநேதன், நீங்கள் எனக்கு 
உணவ்ளி்ததீர்கள்" என்று ஜசாலலும் ேபாது , தனது 
ஜசயல்க்ளால அன்லப இேயசு வபிவரிக்்கிறார. எனக்கு தா்கமா்க 
இருநதது. நீங்கள் எனக்கு குடிக்்க ஏதாவது ஜ்காடு்ததீர்கள். 
நான் எநத ஆலடயும் இலைாமல இருநேதன். நீங்கள் என்லன 
உடு்ததினரீ்கள். நான் உடலநிலை சரியபிலைாமல இருநேதன். 
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நீங்கள் என்லன ்கவனி்ததுக்ஜ்காண்டீர்கள். " பபின்னர 40 வது 
வசன்ததில அவர கூறு்கிறார,"என் சே்காதரர்க்ளில மி்கக் 
குலறவானவர்க்ளிடம் இலதச ஜசயவதன் மூைம், நீங்கள் 
அலத எனக்குச ஜசயதீர்கள்." நீங்கள் பாரக்்கிறரீ்கள். அன்பு  ஒரு 
ஜசயல; இது நீங்கள் ஜசயயும் ஒன்று. எபபிஜரயர 6:10 கூறு்கிறது, 
"உங்கள் ்கிரிலயலயயும், நீங்கள் பரிசு்ததவான்்களுக்கு 
ஊழியஞஜசயததினாலும் ஜசயது வரு்கிறதினாலும் தமது 
நாம்ததிற்்கா்கக் ்காண்பபி்தத அன்புள்்ள பபிரயாச்தலத 
மறநதுவபிடு்கிறதற்கு ேதவன்அநீதியுள்்ளவரலைேவ." ம்தேதயு 
22-ல மி்கப ஜபரிய ்கட்டல்ள என்ன என்று இேயசுவபிடம் 
ே்கட்்கபபட்டேபாது, இது ்கடவுல்ள ேநசிபபதும், நம் ச்க 
மனிதலன ேநசிபபதும் தான் என்றார. சரியா்க புரிநது 
ஜ்காண்டால இநத இரண்டு ்கட்டல்ள்களும் உண்லமயபில 
ஒன்றாகும். என் சே்காதரர்க்ளில மி்கக் குலறவானவர்க்ளிடம் 
நீங்கள் அன்லபக் ்காட்டும்ேபாது, நீங்கள் அலத உண்லமயபில 
அவருக்குக் ்காட்டு்கிறரீ்கள் என்று இேயசு ஜசான்னார. ேவதப 
பகுதியபில, இேயசு ்கிறிஸ்துவபின் நலடமுலற வழி்க்ளில, 
மற்றவர்கல்ள ேநசிபபதன் மூைம்நாம் ேநசிக்்க ஒரு 
அருலமயான வாயபபு இருபபதா்க ேவதா்கமம் ்கற்பபிக்்கிறது.

முநலதய பாட்ததில, ஒரு பூங்காவபில நான் சநதி்தத 
ருேமனியர்கல்ளப பற்றி நான் ஜசான்ேனன். நான் எபபடி 
உணரநேதன் என்பலதப ஜபாருட்படு்ததாமல அவர்க்ளின் 
நைலனயும் நன்லமலயயும் ேதடியதால அவர்க்ளின் 
வாழக்ல்க மாறியது. அவர்கள் ேவறுபட்ட நிறமா்கவும், 
ேதசியமா்கவும் இருநதனர. ஆனால இேயசுலவப 
ேபான்ற மற்றவர்க்ளின் நைலனயும் நன்லமலயயும் நாம் 
அலடயும்ேபாது ேதவனின் அன்பு ஜவ்ளிபபடும் என்பலத 
நான் அறிேவன். அவர சிலுலவ க்கு ஜசலவது ேபால 
உணரவபிலலை என்றாலும், அவர, "பபிதாேவ, ேவறு வழி 
இருநதால, அது இருக்்கட்டும், ஆனாலும் என் வபிருபபம் 
அலை, உ ம்முலடயது நிலறேவறட்டும் " என்றார. இேயசு 
எபபடி உணரநதார என்பலதப ஜபாருட்படு்ததாமல நம்முலடய 
நைலனயும் நன்லமலயயும் நாடினார.

ஒரு நாள் ருேமனியர்க்ளிடமிருநது எனக்கு அலழபபு 
வநதது. அவர்கள் ்கண்ணரீில இருநதனர. அவர்கள் 
ஏழலர ஆண்டு்க்ளா்க அஜமரிக்்காவபில இருநதனர. 
இபேபாது ்கன்சாஸில வசி்தது வநதனர. அவர்கள், "எங்கள் 
அரசியல பு்கைிடம் ஆவணங்கல்ள நாங்கள் இறுதியா்க 
தீரபப்ளி்தேதாம். முலறயபீடு ஜசயய அவர்கள் எங்களுக்கு 
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முபபது நாட்்கள் அவ்காசம் தரு்கிறார்கள், பபின்னர நாங்கள் 
நாடு ்கட்ததபபடு்கிேறாம். " இநத நாட்டில அரசியல தஞசம் 
ஜபறுவதற்கு ஜபாதுவா்க 2 முதல 5 சதவதீம் மட்டுேம வாயபபு 
உள்்ளது. ருேமனியர்கள் ஒரு வழக்்கறிஞரிடம் ஜசன்றனர. 
அவர அடிபபலடயபில அவர்களுக்கு வாயபபு இலலை என்று 
கூறினார. நாங்கள் பபிரார்ததலன ஜசயேவாம். அவர்களுக்கு 
உதவ முயற்சிபேபன் என்று ஜசான்ேனன். எபபடி, எனக்கு்த 
ஜதரியாது. அவர்கல்ள திருபபபி அனுபபுவது ஜபரும் அநீதி 
என்று நான் நிலன்தேதன் - குறிபபா்க அவர்க்ளின் குழநலத்கள் 
இபேபாது ருேமனிய ஜமாழி ேபசமுடியாது.

ருேமனியர இபேபாது ்கன்சாஸில வசி்தது வருவதால, 
எனது நண்பர ஒருவர எங்கள் ஜ்காைராேடா ்காங்கிரஸ்்காரலர 
அலழ்ததார. அவர ்கன்சாஸில ஜசனட்டர சாம் பபிரவுன்ேபக்ல்க்த 
ஜதாடரபு ஜ்காள்்ளச ஜசான்னார. ஜசனட்டர பபிரவுன்ேபக்்கிற்கு 
பணபியாற்றிய ்கிம் என்ற நண்பர எனக்கு இருபபதால , அது 
மி்கவும் நன்றா்க இருநதது. இநத வழக்்கில வாஷிஙடன் 
டி.சி.யபில நான்கு ேபர பணபியாற்றினர. ்கன்சாஸில உள்்ள 
சுபஜைட்டில உள்்ள சமூ்கம் இநத ருேமனியர்கல்ள இஙே்க 
வபிரும்புவதா்கக் கூறி ல்கஜயாபபங்க்ளின் மனுவுடன் 
ருேமனியர்களுக்குப பபின்னால வநதது. "அவர்கள் நலை 
மனிதர்கள், அவர்கள் வரி ஜசலு்தது்கிறார்கள், அவர்கள் 
ேவலை ஜசய்கிறார்கள் .நாங்கள் அவர்கல்ள இஙே்க இருக்்கபடி 
வபிரும்பு்கிேறாம்." என்ன நடநதது என்பது பற்றி ஒரு முழு 
அறிக்ல்க ஜசயதி்ததாள் இருநதது. இது ஒரு அதிசயம். எங்கள் 
அரசாங்க்ததில என்ன நடக்்கிறது என்பலதப புரிநதுஜ்காண்ட 
உயர அதி்காரி்கள் இருபபதால, ருேமனியர்களுக்கு ஒரு 
்கடிதம் ்கிலட்ததது. அநத முடிவு தலை்ீகழானது, அவர்கள் 
அஜமரிக்்காவபில தங்கைாம் என்று இருநதது .

நான் ்கன்சாஸின் சுபஜைட்டிற்குச ஜசன்ேறன். நான் 
வரு்கிேறன் என்று என் நண்பர்களுக்கு்த ஜதரியாது. நான் அஙகு 
ஜசன்றதும், அவர்கள் அரசியல தஞசம் ஜபற உதவபியதற்்கா்க 
ஜசனட்டர பபிரவுன்ேபக்்கிற்கு ஜதாலைேபசியபில நன்றி 
ஜதரிவபி்ததனர. ெனாதிபதி ்கி்ளிண்டனின் குற்றசசாட்டு 
வபிசாரலணயபின் ்கலடசி நாள் என்பதால அவர தனிபபட்ட 
முலறயபில அஙகு இருக்்க முடியாது. ஆனால ஏபபிசி மற்றும் 
என்.பபி.சி ஜசயதி்கள்  ஆ்கியலவ தங்கள் ே்கமராக்்களுடன் 
இருநதன. அவர்கள் ஜதாடங்கியவுடன், அவர்கள் ஓடிவநது 
என்லனக் ்கட்டிபபபிடி்ததார்கள். ே்கமராக்்கள் என்னிடம் வநதன. 
அதற்கு அவர்கள், "நீங்கள் யார, இநத மக்்கல்ள நீங்கள் எபபடி 
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அறிவரீ்கள்?" முழு ்கலதலயயும் அவர்க்ளிடம் ஜசான்ேனன்- 
நான் அவர்கல்ள எவவாறு சநதி்தேதன், ேதவனின் 
்காரணமா்கவும், ம்தேதயு 7: 12 ல இேயசு ஜசான்னவற்றின் 
்காரணமா்கவும் அவர்க்ளின் நைலனயும் நன்லமலயயும் 
ேதடிேனன்.

நாங்கள் எலைா இடங்க்ளிலும் சிவபபு, ஜவள்ல்ள மற்றும் 
நீை பலூன்்கள் இருநத உடற்பயபிற்சி கூட ்ததிற்குச ஜசன்ேறாம், 
ேதசபக்தி பாடல்கள் பாடபபடு்கின்றன. என் நண்பர்கள் உள்ே்ள 
வநததும், அலனவரும் ்க்தத ஆரம்பபி்ததார்கள். அவர்கள் 
அழுது ஜ்காண்டிருநதார்கள். ந்கர ேமயர, “இன்று, பபிபரவரி 12, 
இநத ருேமனியர்க்ளின் நிலனவா்க ெு்கான் குடும்ப தினமா்க 
இருக்்கபேபா்கிறது” என்றார. அவர்கள் மரியாலத நிமி்ததமா்க 
ஜசனட்டர வாஷிஙடன் டி.சி.யபில உள்்ள தலைந்கரில 
பறநத ஒரு அஜமரிக்்கக் ஜ்காடிலய எடு்தது அவர்களுக்கு 
வழங்கினார. அவர்கள் வாழநாள் முழுவதும் சட்டபபூரவமா்க 
தங்க முடிநதது என்று கூறும் ஆவணங்கல்ளயும் அவர 
வழங்கினார. அவர்கள் அலனவரும் ஒரு சாட்சியம் 
அ்ளி்ததனர, பபின்னர என்லன ஜெபபிக்்கச ஜசான்னார்கள். நான் 
ஜசான்ேனன், "இன்று நாம் மி்கவும் நன்றி ஜசாலைாத ஒரு நபர 
இருக்்கிறார, அதுதான் சரவவலைலமயுள்்ள ேதவன். ஏழலர 
ஆண்டு்களுக்கு முன்பு, CO, ஜ்காைராேடா ஸ்பபிரிஙஸில உள்்ள 
ஒரு பூங்காவபில, நான் ேதவலன்த ேதடிக்ஜ்காண்டிருநேதன். 
அன்லறய தினம் ஒருவரிடம் அவருலடய அன்லப அலடய 
வபிரும்பு்கிேறன் என்று அவரிடம் ஜசான்ேனன். நான் இநத 
ருேமனியர்க்ளிடம் அலழ்ததுச ஜசலைபபட்ேடன். ” நான் 
்கலதலய மீண்டும் ஜசான்ேனன், " உங்களுக்கு ேதவன் உதவ 
வபிரும்பு்கிறார-அஜமரிக்்காவபிற்கு வரு்க"

இது எலைாம் வநத வபிதம் ஒரு அதிசயம். சரியான 
ேநர்ததில சரியான நபர்கல்ள சரியான ேநர்ததில அறிநேதன். 
இஜதலைாம் நடபபதற்கு ஒரு வருடம் முன்பு ஜசனட்டர 
பபிரவுன்ேபக் என்லன ஆண்ட்ரூ ேவாேமக் அலமசச்கங்க்ளில 
வநது சநதிக்்க ஏற்பாடு ஜசயதார. அவள், "நீங்கள் டான் க்ேராலவ 
சநதிக்்க ேவண்டும்." ஏன் என்று எனக்கு்த ஜதரியவபிலலை, நான் 
மி்கவும் சங்கடமா்க இருநேதன். உங்களுக்கு என்ன ஜசயய 
ேவண்டும் என்று நீங்கள் வபிரும்பு்கிறரீ்கே்ளா, அவர்களுக்குச 
ஜசயயுங்கள் என்ற இேயசுவபின் ்கட்டல்ளயபின் ்காரணமா்க, 
ேதவன் தன்லனயும் தன் அன்லபயும் ஜவ்ளிபபடு்ததி, ஒரு 
குடும்ப்ததிற்கு உதவுவதற்்கா்க யாேரா ஒருவருக்கு ேதவன் 
வபிஷயங்கல்ள அலம்தது ்ததரு்கிறார என்பலத நான் 
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அறிநதிருக்்கவபிலலை. இது அவர்கள் ஒருேபாதும் மறக்்க 
முடியாத ஒரு அதிசயம். அவர்கள் இன்று உங்களுக்குச 
ஜசாலவார்கள், "இது ேதவனால தான்." ருேமனிய ஜபண்மணபி 
அன்்கா, "என் நம்பபிக்ல்க அலைபாயநதது, ஆனால ேதவன் 
உண்லமயுள்்ளவர, அவர எங்கல்ள அஜமரிக்்காவபில தங்க 
அனுமதி்ததார" என்றார.

அன்பபிற்்கா்க கூக்குரைிடும் ஏரா்ளமான மக்்கள் இபேபாது 
உள்்ளனர. ேதவனுலடய வார்தலதயபிைிருநது அன்பபின் 
ஜ்காள்ல்க்கல்ளப புரிநதுஜ்காள்வதற்்கான முடிலவ நீங்களும் 
நானும் எடுக்கும்ேபாதுதான், அவர்கள் அலதப ஜபற முடியும். 
அன்பு என்றால ்கருலண, அன்பு மற்றவர்க்ளின் நைலன 
நாடு்கிறது-இேயசு சிலுலவயபில ஜசன்றேபாது நம்முலடய 
நைலன நாடினார. ேதவனின் அன்லபக் ஜ்காண்டு ேநசிபபதன் 
அர்ததம் என்ன என்பதற்்கான இநத ஜ்காள்ல்க்கல்ள, நீங்கள் 
அதி்கமா்கப பாரக்கும்ேபாது ேதவன் இன்று உங்கல்ள 
ஆசீரவதிபபார.
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சீஷ்ததுவ ே௧ள்வபி௧ள் மற்றும் ே௧ள்வபி௧ளுடன் 
பயன்படும் வசனங௧ள்

1. ம்தேதயு 7:12 வாசிக்்கவும். ஜபான்னான ்கட்டல்ள எதுஜவன்று 
உங்கள் ஜசாநத வார்தலத்க்ளால எழுது்க:

மத்்்யு 7:12, " ஆதைால, மனுஷர உங்களுக்கு 
எலவ்கல்ளசஜசயய வபிரும்பு்கிறரீ்கே்ளா, அலவ்கல்ள 
நீங்களும் அவர்களுக்குச ஜசயயுங்கள்; இதுேவ 
நியாயபபபிரமாணமும் தீரக்்கதரிசனங்களுமாம்."

2. ம்தேதயு 7:12 வாசிக்்கவும். அன்லபக் ்கண்டறிய 
முயற்சிபபதில, பைர சரியான நபலரக் ்கண்டுபபிடிக்்க 
முயற்சி ஜசய்கிறார்கள். நீங்கள் சரியான நபலரக் 
்கண்டுபபிடிக்்க  ேவண்டுமா  அலைது சரியான நபரா்க மாற 
ேவண்டுமா?

3. I ேயாவான் 5:3 வாசிக்்கவும். அன்பு என்பது ஒரு உணரவா 
அலைது ஒரு ஜசயைா?

I ்யாவான் 5:3, " நாம் ேதவனுலடய ்கற்பலன்கல்ளக் 
ல்கக்ஜ்காள்வேத அவரிட்ததில அன்புகூருவதாம்; 
அவருலடய ்கற்பலன்கள் பாரமானலவ்களுமலை."

4. I ேயாவான் 3:18 வாசிக்்கவும். நீங்கள் உங்கள் ்கணவன்/
மலனவபியபிடம், "நான் உன்லன ேநசிக்்கிேறன்" என்று 
ஜசாலைி வபிட்டு, ஜவ்ளிேய ஜசன்று வபிபசசாரம் 
ஜசயவரீ்க்ளானால, அவர/அவள் உங்கள் வாரலதலயயாவது 
அலைது நட்தலதயாவது நம்புவார்க்ளா? 

 I ்யாவான் 3:18, "என் பபிள்ல்ள்கே்ள, வசன்ததினாலும், 
நாவபினாலுமலை, ்கிரிலயயபினாலும் உண்லமயபினாலும் 
அன்புகூரக்்கடேவாம்."

5. ேராமர 5:6-8 வாசிக்்கவும். இேயசு மரிக்்க ேவண்டும் என்று 
உணரநததா்க நீங்கள் நிலனக்்கிறரீ்க்ளா?

்ராமர் 5:6-8, "அன்றியும் நாம் 
ஜபைனற்றவர்க்ளாயபிருக்கும்ேபாேத, குறி்தத ்காை்ததில 
்கிறிஸ்து அக்்கிரமக்்காரருக்்கா்க மரி்ததார.நீதிமானுக்்கா்க 
ஒருவன் மரிக்்கிறது அரிது; நலைவனுக்்கா்க ஒருேவல்ள 
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ஒருவன் மரிக்்க்த துணபிவான். நாம் பாவபி்க்ளாயபிருக்ல்கயபில 
்கிறிஸ்து நமக்்கா்க மரி்தததினாேை,ேதவன் நம்ேமல 
லவ்தத தமது அன்லப வபி்ளங்கபபண்ணு்கிறார."

6. ்கைா்ததியர 5:22 வாசிக்்கவும். நாம் ேதவலன நம் 
வாழக்ல்கயபின் நடுவபில லவக்்காமல அன்பு கூற முடியுமா? 

்கைாத்்தியர் 5:22, "ஆவபியபின் ்கனிேயா, அன்பு, சநேதாஷம், 
சமாதானம், நீடியஜபாறுலம, தயவு, நற்குணம், வபிசுவாசம்."

7. I ேயாவான் 4:8 வாசிக்்கவும். நாம் பபிறலர ேநசிக்்க 
ேதவனின் உதவபிலய நாடுவதன் ்காரணம், அவர ஒருவேர  
______________

I ்யாவான் 4:8, "அன்பபிலைாதவன் ேதவலன அறியான், 
ேதவன் அன்பா்கேவ இருக்்கிறார."

8. I  ஜ்காரிநதியர 13:5 வாசிக்்கவும். பபின் வரும் வார்தலத்க்ளில 
அன்பபிலைாதலவ்கல்ளக் கூறு்க: முரட்டு்ததனம், சுயநைம், 
மன்னியாலம.

I  ெ்காரிந்தியர் 13:5, "அேயாக்்கியமானலதச ஜசயயாது, 
தற்ஜபாழிலவ நாடாது, சினமலடயாது, தீஙகு நிலனயாது,"

9. I  ஜ்காரிநதியர 13:8 வாசிக்்கவும்.இநத வாழக்ல்கயபிைிருநது 
அலைது ்கலைலறக்குப பபிறகு நீங்கள் எலதக் ஜ்காண்டு 
ேபாவரீ்கள்?

I  ெ்காரிந்தியர் 13:8, "அன்பு ஒருக்்காலும் ஒழியாது. 
தீரக்்கதரிசனங்க்ளானாலும் ஒழிநதுேபாம், அநநிய 
பாலஷ்க்ளானாலும் ஓயநதுேபாம், அறிவானாலும் 
ஒழிநதுேபாம்."

10. நீதிஜமாழி்கள் 10:12 வாசிக்்கவும்.  I ஜ்காரிநதியர 13:5 
ஜசால்கிறது, “அன்பு எநத   தவறு்கல்ளயும் பதிவு ஜசயயாது“.  
அன்பு எ்ததலன பாவங்கல்ள உள்்ளடக்கும்?

 நீ்திெமாழதி்கள் 10:12, " பல்க வபிேராதங்கல்ள எழுபபும்; 
அன்ேபா ச்கை பாவங்கல்ளயும் மூடும்."
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பதிை் ஆதாரங்௧்ள்

1. ம்தேதயு 7:12 வாசிக்்கவும். ஜபான்னான ்கட்டல்ள எதுஜவன்று 
உங்கள் ஜசாநத வார்தலத்க்ளால எழுது்க:

உங்களுககு எைவ்கைளேச்ெசயய விரும்பு்கதி்ரீ்்க்ளோ, 
அைவ்கைளே நீங்களும் அவர்்களுககுச் ெசயயுங்கள்

2. ம்தேதயு 7:12 வாசிக்்கவும். அன்லபக் ்கண்டறிய 
முயற்சிபபதில, பைர சரியான நபலரக் ்கண்டுபபிடிக்்க 
முயற்சி ஜசய்கிறார்கள். நீங்கள் சரியான நபலரக் 
்கண்டுபபிடிக்்க  ேவண்டுமா  அலைது சரியான நபரா்க மாற 
ேவண்டுமா?

சரியான நபரா்க மா் ்வண்டும்.

3. I ேயாவான் 5:3 வாசிக்்கவும். அன்பு என்பது ஒரு உணரவா 
அலைது ஒரு ஜசயைா?

நாம் ்்வனுைடய ்கற்பைன்கைளேக ை்ககெ்காண்டு 
நடக்க ்வண்டும்.

4. I ேயாவான் 3:18 வாசிக்்கவும். நீங்கள் உங்கள் ்கணவன்/
மலனவபியபிடம், "நான் உன்லன ேநசிக்்கிேறன்" என்று 
ஜசாலைி வபிட்டு, ஜவ்ளிேய ஜசன்று வபிபசசாரம் 
ஜசயவரீ்க்ளானால, அவர/அவள் உங்கள் வாரலதலயயாவது 
அலைது நட்தலதயாவது நம்புவார்க்ளா? 

உங்கள் ெசய்களேினால .ெசயல்கள் வார்த்ை்்கைளே விட 
உரக்கப  ்பசும்.

5. ேராமர 5:6-8 வாசிக்்கவும். இேயசு மரிக்்க ேவண்டும் என்று 
உணரநததா்க நீங்கள் நிலனக்்கிறரீ்க்ளா?

இலைை.அவர் எபபடி உணர்ந்ார் என்பை்ப 
ெபாருடபடுத்்ாமல, அவர் நம் அைனவரின் நைைனயும் 
நலவாழைவயும் நாடினார்.
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6. ்கைா்ததியர 5:22 வாசிக்்கவும். நாம் ேதவலன நம் 
வாழக்ல்கயபின் நடுவபில லவக்்காமல அன்பு கூற முடியுமா? 

இலைை

7. I ேயாவான் 4:8 வாசிக்்கவும். நாம் பபிறலர ேநசிக்்க ேதவனின் 
உதவபிலய நாடுவதன் ்காரணம், அவர ___________________

அன்பு

8. I  ஜ்காரிநதியர 13:5 வாசிக்்கவும். பபின் வரும் வார்தலத்க்ளில 
அன்பபிலைாதலவ்கல்ளக் கூறு்க: 

�ரடடுத்்னம், சுயநைம், மன்னியாைம, அைனத்�்ம 
அன்பிலைா்ைவ்கைளேக கு்திக்கதி்�

9. I  ஜ்காரிநதியர 13:8 வாசிக்்கவும்.இநத வாழக்ல்கயபிைிருநது 
அலைது ்கலைலறக்குப பபிறகு நீங்கள் எலதக் ஜ்காண்டு 
ேபாவரீ்கள்?

அன்பு.  அ� ஒருக்காலும் ஒழதியா�. 

10. நீதிஜமாழி்கள் 10:12 வாசிக்்கவும்.  I ஜ்காரிநதியர 13:5 
ஜசால்கிறது, “அன்பு எநத   தவறு்கல்ளயும் பதிவு ஜசயயாது”. 
அன்பு எ்ததலன பாவங்கல்ள உள்்ளடக்கும்?

ச்கை பாவங்கள்
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ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

நீங்கள் நிதி ரீதியா்க வ்ளர ேவண்டும் என்று இேயசு 
வபிரும்பு்கிறார. இது அலனவருக்கும் முக்்கியமான ஒன்று. 
வாழவதற்கும், உங்கள் ேதலவ்கல்ளப பூர்ததி ஜசயவதற்கும் 
மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீரவாதமா்க இருபபதற்கும் 
பணம் ேதலவ. ேதவன் நம்லம இநத பகுதியபில தனியா்க 
வபிட்டுவபிட்டு, "உங்கள் ஆவபிக்குரியப பகுதிலயப பற்றி நான் 
்கவலைபபடு்கிேறன், ஆனால உங்கள் நிதிப பகுதிலயப 
பற்றி நான் ்கவலைபபடவபிலலை, ... நீங்கள் உங்களுக்கு  
ஜசாநதமா்க இருக்்கிறரீ்கள்" என்று ஜசாலைவபிலலை. ஆவபி, 
ஆ்தமா மற்றும் சரீரம்  ேபான்ற எலைா வழி்க்ளிலும், 
அவர உங்கல்ள ேநசிக்்கிறார. ேமலும் அவர உங்களுக்்கா்க 
ஏற்பாடு ஜசயதுள்்ளார. ஓர்ளவபிற்கு நிதி ஜசழிபபு அவசியம் 
என்பலத ஜபரும்பாைான மக்்கள் உணர்கிறார்கள், ஆனால 
மதம் ஏரா்ளமா்க இருபபதற்கு எதிரான  ஒரு நிலைபபாட்லட 
எடு்ததுள்்ளது.

 ேதவனுலடய வார்தலத ேபராலசக்கு எதிரா்க பை 
வழி்கல்ள  ்கற்பபிக்்கிறது, ஆனால நிதி என்பது ஒரு ஆசீரவாதம் 
என்பலதயும் மி்க்த ஜத்ளிவுபடு்தது்கிறது. ேயாவான் 
3:2ல, “பபிரியமானவேன, உன் ஆ்ததுமா வாழ்கிறதுேபாை 
நீ எலைாவற்றிலும் வாழநது சு்கமாயபிருக்கும்படி 
ேவண்டு்கிேறன்.” என்ன ஒரு வலுவான அறிக்ல்க. 
ேயாவானில" எலைாவற்றிற்கும் ேமைா்க!" இது சி்கிசலசமுலற, 
உணரசசி்கள், உறவு்கள் மற்றும் நிதிலயப  பற்றி ேபசு்கிறது. 
எலைாவற்றிற்கும் ேமைா்க நீங்கள் ஜசழி்தது ஆேராக்்கியமா்க 
இருக்்க ேவண்டும் என்று ்கர்ததர வபிரும்பு்கிறார. நீங்கள் ஆவபி, 
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ஆ்ததுமா மற்றும் சரீர்ததில ஜசழிக்்க ேவண்டும் என்று அவர 
வபிரும்பு்கிறார. அதுேவ அவருலடய வபிருபபம்.

பை மத மக்்கள் உண்லமயபில நாம் ஏலழயா்க இருக்்க 
ேவண்டும் என்று ்கடவுள் வபிரும்புவதா்க கூறு்கின்றனர.  
ஏலழயா்க இருபபது ஒரு ஜதயவ்ீக வபிஷயம்.மற்றும் நீங்கள் 
ஏழலமயானவர, நீங்கள் மி்கவும் ஜதயவபக்தியுள்்ளவர என்று 
கூறு்கிறார்கள். ேபாத்கர்க்ளிடம் நிதி அதி்கம்  இலைாமல  
ேவலை ஜசயயும் ஒரு ்கிறிஸ்தவரா்க இருக்்க ேவண்டும் 
என்ற அநத வல்கயான சிநதலனயபின் ்ீகழநான் வ்ளரநேதன். 
இலத நிசசயமா்க ேவத்ததால உறுதிபபடு்தத முடியாது. 
ஆபபிர்காம் அவருலடய ்காை்ததில மி்கப ஜபரிய பணக்்காரர, 
அவருலடய உலடலம்கள் தங்கள் நாடு்க்ளின் ஜசலவ்தலத 
பாதிக்கும் என்பதால மன்னர்கள் அவலர ஜவ்ளிேயறச 
ஜசான்னார்கள். ஈசாக்கு மற்றும் யாக்ே்காபுக்கும் இேத 
நிலை இருநதது. ேயாேசபபு ஒரு மனிதர, அவரும் ஜசழி்தது 
வ்ளரநதார. தாவதீு அரசர ஆைய்தலதக் ்கட்ட 2.5 பபிலைியன் 
டாைர மதிபபுள்்ள தங்கம் மற்றும் ஜவள்்ளி ஆ்கியவற்லற 
தனது ஜசாநத ்கருவூை்ததிைிருநது ேதவனுக்குக் ஜ்காடு்ததார. 
தாவதீின் ம்கன், சாைமன் பூமியபில வாழநத மி்கப ஜபரிய 
பணக்்காரர. நீங்கள் அலத ேவதபபூரவமா்கப பாரக்கும்ேபாது, 
ேதவனுக்கு உண்லமயபிேைேய ேசலவ ஜசயதவர்கள் நிதி 
ரீதியா்க ஆசீரவதிக்்கபபட்டார்கள்.

பவுல இலைாமல ேபாராடி ஜசயத மக்்கள், பபிைிபபபியர 
4: 13 ல ்கிறிஸ்துவபின் மூைமா்க எலைாவற்லறயும் ஜசயய 
முடியும் என்றும் அவர எநத சூழநிலையபிலும் திருபதியலடய 
்கற்றுக்ஜ்காண்டதா்கவும் எடு்ததுக்்காட்டு்கள் உள்்ளன. 
தாழநதிருக்்கவும் எனக்கு்த ஜதரியும், வாழநதிருக்்கவும் என்று 
தனக்கு்த ஜதரியும் என்றார. ேதவனுலடய  ஊழியர்கள் வறுலம 
மற்றும் சிரமங்கல்ள அனுபவபி்தத ேநரங்கள் இருநதன. 
ஆனால நீங்கள் ஏழலமயானவரா்க இருநதால மி்கவும் 
ஜதயவபக்தியுள்்ளவர என்பலத ேவத்ததில ்காண முடியாது. 
அது உண்லமயலை, நீங்கள் ஜதருக்்க்ளில ஜவ்ளிேய ஜசன்று 
அலத நிரா்கரிபபலதக் ்காணைாம்.  ஆம், ேபராலச தவறு 
என்று இஙே்க ஒரு உண்லம இருக்்கிறது. 1 தீேமா்தேதயு 
6: 10 ல, "பண்ததின் மீதான அன்ேப எலைா தீலம்களுக்கும் 
மூைமாகும்" என்று கூறு்கிறது. சிைர அலத எடு்தது பணம் 
எலைா தீலமக்கும் ேவர என்று கூறு்கிறார்கள். ஆனால 
அது "பண்ததின் மீதான அன்ேப எலைா தீலம்களுக்கும் 
மூைமாகும்" என்று கூறு்கிறது. பண்தலத ேநசிபபவர்க்ளிடம் 
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ஒரு ஜவள்்ளி நாணயம் கூட இலலை; மற்றவர்களுக்கு 
ஜபரும் ஜசலவம் இருக்்கிறது, ஆனால அலத அவர்கள் அலத 
ேநசிக்்க வபிலலை. அவர்கள் அலதப பயன்படு்தது்கிறார்கள்.

உபா்கமம் 8:18  நிதி ஜசழிபபபின் உண்லமயான 
ேநாக்்க்தலதக் ்காட்டு்கிறது. வாக்குபபண்ணபபட்ட 
ேதச்ததிற்குள் பபிரேவசிக்்கவபிருநத இஸ்ரேவைர்க்ளிடம் 
்கர்ததர ேபசிக் ஜ்காண்டிருநதார. அவர்கள் முன்பு 
இலைாத வல்கயபில ஜசலவ்தலதயும் ஜசழிபலபயும் 
அனுபவபிக்்கப ேபா்கிறார்கள். அவர அவர்கல்ள ேநாக்்கி:  
உன் ேதவனா்கிய ்கர்ததலர நிலனபபாயா்க; அவேர உன் 
பபிதாக்்களுக்கு ஆலணயபிட்டுக்ஜ்காடு்தத தம்முலடய 
உடன்படிக்ல்கலய உறுதிபபடு்ததும்படி, இநநா்ளில 
உனக்கு உண்டாயபிருக்்கிறதுேபாை, ஐசுவரிய்தலதச 
சம்பாதிக்்கிறதற்்கான ஜபைலன உனக்குக் ஜ்காடுக்்கிறவர”. 
ேவத்ததின் இநத பகுதியபின் படி, ஜசழிபபபின் ேநாக்்கம் உங்கள் 
ஜசாநத சுயநை ேநாக்்கங்களுக்்கா்க ஏரா்ளமான ஜசலவங்கல்ள 
லவ்ததிருபபது அலை.ஆனால ேதவனின் உடன்படிக்ல்கலய 
இஙே்க பூமியபில நிறுவைாம். ேவறு வார்தலத்க்ளில 
கூறுவதானால, ேதவன் உங்கல்ள ஆசீரவதிபபார. இதனால 
நீங்கள் ஒரு ஆசீரவாதமா்க இருக்்க முடியும். ஆதியா்கமம் 12: 2 
ல ்கர்ததர ஆபபிர்காமிடம், “நான் உன்லனப ஜபரிய ொதியாக்்கி, 
உன்லன ஆசீரவதி்தது, உன் ேபலரப ஜபருலமபபடு்ததுேவன்; 
நீ ஆசீரவாதமாய இருபபாய.” நீங்கள் ேவறு யாருக்கும் 
ஆசீரவாதமா்க இருக்குமுன், நீங்கே்ள ஆசீரவதிக்்கபபட 
ேவண்டும்.

உங்களுக்கு சிை வபிஷயங்கள் ேதலவ, ேதவன் பூர்ததி ஜசயய 
வபிரும்பும் சிை ேதலவ்கள் உள்்ளன. ஆனால அது ஒரு சுயநை 
வபிஷய்ததிற்கு அபபாற்பட்டது. அவர உங்கல்ள  ஜசழிபபாக்்க 
வபிரும்பு்கிறார. அதனால அவர மூைமா்க அவருலடய 
பண்தலதப ஜபற முடியும். எனேவ நீங்கள் ஒரு ஆசீரவாதமா்க 
இருக்்க முடியும். 2 ஜ்காரிநதியர 9: 8 ல "ேமலும், நீங்கள் 
எலைாவற்றிலும் எபஜபாழுதும் சம்பூரணமுலடயவர்க்ளாயும், 
ச்கைவபித நற்்கிரிலய்க்ளிலும் ஜபருகு்கிறவர்க்ளாயுமிருக்கும்
படியா்க, ேதவன் உங்க்ளிட்ததில ச்கைவபித ்கிருலபலயயும் 
ஜபரு்கசஜசயய வலைவராயபிருக்்கிறார." என்று கூறு்கிறது. 
ேதவன்  ஏன் உங்கல்ள  ஜசழிபபாக்்கப ேபா்கிறார என்பலத இது 
ஜசால்கிறது - எனேவ நீங்கள் ஒவஜவாரு நலை ஜசயலையும் 
நிலறவு ஜசயயைாம். இது உண்லமயபில ஜசழிபபுக்்கான ஒரு 
ேவதபபூரவ வபி்ளக்்கம்  ேபான்றது. ஜசழிபபு என்றால என்ன? 
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உங்களுக்கு ஒரு நலை வடீு, ஒரு நலை ்கார, நலை உலட்கள் 
மற்றும் உணவு இருபபதா ? இநத வசன்ததின்படி, உங்கள் 
ேதலவ்கள் அலன்தலதயும் பூர்ததிஜசயது, ஒவஜவாரு நலை 
ஜசயலையும் நிலறவு ஜசயய இது ேபாதுமானது. ேதவன் 
உங்கள் இருதய்தலத்த ஜதாட்டதா்க நீங்கள் நிலனக்கும் 
வபிஷயங்கல்ள நீங்கள் ஜ்காடுக்்க முடியாவபிட்டால, நீங்கள் 
ஒருவருக்கு ஆசீரவாதமா்க இருக்்க வபிரும்பு்கிறரீ்கள், ஆனால 
முடியாவபிட்டால, ேவதம் ஜசாலவலதப ஜபாறு்தது நீங்கள் 
நிதி ரீதியா்க முன்ேனறவபிலலை. உங்கள் ேதலவ்கள் 
அலன்ததும் பூர்ததி ஜசயயபபடும் அ்ளவபிற்கு அவர உங்கல்ள 
ஆசீரவதிபபார என்று ேதவன் கூறு்கிறார, ேமலும் ஒவஜவாரு 
நலை ஜசயலையும் நீங்கள் நிலறவு ஜசயய முடியும்.

உண்லமயான ேவதா்கம ஜசழிபபு என்பது உங்கள் 
ேதலவ்கல்ளப பூர்ததி ஜசயவதற்்கா்க மட்டுமலை. நீங்கள் 
மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீரவாதமா்கவும்  இருக்்க முடியும். 
தங்கல்ள மட்டுேம நிலனக்கும் நபர உண்லமயபில 
சுயநைவாதி. "நான் ேதவலன அதி்கம் நம்பு்கிேறன்" என்று 
யாராவது ஜசான்னால, மற்றவர்கள் அவர்கல்ள  ேபராலச 
அலைது சுயநைவாதி்கள் என்று நிலனக்்கைாம், ஆனால அது 
ேநாக்்க்தலதப ஜபாறு்ததது. நீங்கள் ேதவனிடம் அதி்கமா்கக் 
ே்கட்டால, நீங்கள் ஒரு ஜபரிய வடீ்லட அலைது சிறநத ்காலரப 
ஜபற முடியும். அது சரியான ேவதபபூரவ அணுகுமுலற அலை. 
ஆனால நீங்கள் உங்கள் ஜசாநத ேதலவ்கல்ளப பூர்ததிஜசயது, 
மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீரவாதமா்க இருக்்க வபிரும்புவலத்த 
தாண்டி நீங்கள் ேதவலன  அதி்கமா்க நம்பு்கிறரீ்கள் என்றால, 
அதுதான் அவர  வபிரும்பு்கிற உங்களுலடய மனபபான்லம. 
நீங்கள் ஜசழிக்்க ேவண்டும் என்று அவர வபிரும்பு்கிறார. 
நீங்கள் ஜசழிக்்க ேவண்டும் என்பது அவருலடய வபிருபபம்.

ம்தேதயு 6 நமக்கு்த ேதலவயான வபிஷயங்கல்ளப 
பற்றிப ேபசு்கிறது. பபின்னர நாம் முதைில ேதவனுலடய 
ராஜய்தலதயும் அவருலடய நீதிலயயும் நாடுேவாம் 
என்றால, இலவ அலன்ததும் நமக்குக் ஜ்காடுக்்கபபடும். 
நீங்கள் ேதவனுக்கு முதைிடம் ஜ்காடுக்்க்த ஜதாடஙகுல்கயபில, 
இநத மற்ற எலைாவற்லறயும் அவர வழஙகுவார. உங்கள் 
ேதலவ்கள் அலன்ததும் பூர்ததி ஜசயயபபடும். ேமலும் நீங்கள் 
மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீரவாதமா்க இருபபபீர்கள். நீங்கள் 
வ்ளர ேவண்டும் என்று ேதவன் வபிரும்பு்கிறார. ஆனால அது 
உண்லமயபில உங்கள் ேநாக்்கம் மற்றும் இநத பகுதியபில 
உங்களுலடய ஜசயல்கல்ளப ஜபாறு்ததது.
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இது உங்களுக்கு சவாைா்கவும், இன்று நீங்கள் ேதவனின் 
மி்கச சிறநதலத நம்ப ஆரம்பபிக்்கப ேபா்கிறரீ்கள் என்றும் நான் 
பபிரார்ததிக்்கிேறன்.
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சீஷ்ததுவ ே௧ள்வபி௧ள் மற்றும் ே௧ள்வபி௧ளுடன் 
பயன்படும் வசனங௧ள் 

1. 2 ஜ்காரிநதியர 8:7-8 வாசிக்்கவும்.  நீங்கள் இலைாதவர்களுக்கு 
ஜ்காடுக்கும்ேபாது, எநத ஒரு வபிஷய்தலத நீங்கள் 
நிரூபபிக்்கைாம்? 

2 ெ்காரிந்தியர் 8:7-8, "அலைாமலும், வபிசுவாச்ததிலும், 
ேபாதிபபபிலும், அறிவபிலும், எலைாவபித ொக்்கிரலதயபிலும், 
எங்கள்ேமலுள்்ள உங்கள் அன்பபிலும், மற்ஜறலைாக் 
்காரியங்க்ளிலும், நீங்கள் ஜபரு்கியபிருக்்கிறதுேபாை, 
இநத்த தரம்காரிய்ததிலும் ஜபரு்கேவண்டும். இலத 
நான் ்கட்டல்ளயா்கச ஜசாலைாமல, மற்றவர்களுலடய 
ொக்்கிரலதலயக்ஜ்காண்டு, உங்கள் அன்பபின் உண்லமலயச 
ேசாதிக்கும்ஜபாருட்ேட ஜசாலலு்கிேறன்."

2. 2 ஜ்காரிநதியர 8:13-14 வாசிக்்கவும்.நாம் அலனவரும் 
ஒன்றா்க ேசரநது ஜ்காடுக்கும்ேபாது, அஙகு என்ன இருக்்க 
ேவண்டுஜமன ேதவன் வபிரும்பு்கிறார?

2 ெ்காரிந்தியர் 8:13-14, " மற்றவர்களுக்குச ச்காயமும் 
உங்களுக்கு வரு்ததமும் உண்டாகும்படியலை, 
சமநிலையபிருக்கும்படியா்கேவ ஜசாலலு்கிேறன்.
எபபடிஜயனில, மிகுதியாயச ேசர்ததவனுக்கு 
அதி்கமானதுமிலலை, ஜ்காஞசமாயச ேசர்ததவனுக்குக் 
குலறவானதுமிலலை என்று எழுதியபிருக்்கிறபபிர்காரம்,

3. 2 ஜ்காரிநதியர 8:13-14 வாசிக்்கவும்.அலனவரின் ேதலவயும் 
எவவாறு சநதிக்்கபபடு்கிறது?"

4. எேபசியர 4:28 வாசிக்்கவும்.  திருடு்கிறவன் இனி திருடாமல 
ேவலை ஜசயது வாழ ேவண்டும். அவர்கள் என்ன ஜசயய 
ேவண்டுஜமன்று எேபசியர 4:28 ஜசால்கிறது?

எ்பசதியர் 4:28, "திருடு்கிறவன் இனி்த திருடாமல, 
குலறசசலுள்்ளவனுக்குக் ஜ்காடுக்்க்ததக்்கதா்க்த தனக்கு 
உண்டாயபிருக்கும்படி, தன் ல்க்க்ளினால நைமான 
ேவலைஜசயது, பபிரயாசபபடக்்கடவன்."
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5. ஆதியா்கமம் 13:2 மற்றும் 12:2 ேதவன், ஆபபிர்காலம 
ஜசலவ்ததில நம்பபியபிருக்்கைாம். ஏஜனன்றால, ஆபபிர்காம் 
மற்றவர்களுக்கு ஒரு _______________

ஆ்தியா்கமம் 13:2, ஆபபிராம் மிரு்கெவீன்்களும் ஜவள்்ளியும் 
ஜபான்னுமான ஆஸ்தி்கல்ளயுலடய சீமானாயபிருநதான்."

ஆ்தியா்கமம் 12:2, "நான் உன்லனப ஜபரிய ொதியாக்்கி, 
உன்லன ஆசீரவதி்தது, உன் ேபலரப ஜபருலமபபடு்ததுேவன்; 
நீ ஆசீரவாதமாய இருபபாய."

6. I தீேமா்தேதயு 6:17-18 வாசிக்்கவும்.  எநத மூன்று ்காரியங்கல்ள 
ஜசலவநதர்கள் தங்கள் பண்ததினால ஜசயவார்கள்? 

I ் ீ் மாத்்்யு 6:17-18,  இவவுை்க்ததிேை ஐசுவரியமுள்்ளவர்கள் 
இறுமாபபான சிநலதயுள்்ளவர்க்ளாயபிராமலும், நிலையற்ற 
ஐசுவரிய்ததின் ேமல நம்பபிக்ல்க லவயாமலும், நாம் 
அனுபவபிக்்கிறதற்குச ச்கைவபித நன்லம்கல்ளயும் நமக்குச 
சம்பூரணமாயக் ஜ்காடுக்்கிற ெவீனுள்்ள ேதவன்ேமல 
நம்பபிக்ல்க லவக்்கவும், நன்லம ஜசயயவும், நற்்கிரிலய்க்ளில 
ஐசுவரியவான்்க்ளா்கவும், தாரா்ளமாயக் ஜ்காடுக்்கிறவர்களும், 
உதாரகுணமுள்்ளவர்களுமாயபிருக்்கவும்..."

7. நிதி்கள் வபிஷய்ததில ேதவன் உங்கல்ள நம்ப முடியுமா?
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பதில ஆதாரங௧ள்

1. 2 ஜ்காரிநதியர 8:7-8 வாசிக்்கவும்.  நீங்கள் இலைாதவர்களுக்கு 
ஜ்காடுக்கும்ேபாது, எநத ஒரு வபிஷய்தலத நீங்கள் 
நிரூபபிக்்கைாம்?

உங்கள் அன்பின் உண்ைமைய

2. 2 ஜ்காரிநதியர 8:13-14 வாசிக்்கவும்.நாம் அலனவரும் 
ஒன்றா்க ேசரநது ஜ்காடுக்கும்ேபாது, அஙகு என்ன இருக்்க 
ேவண்டுஜமன ேதவன் வபிரும்பு்கிறார?

சமநதிைை. ஒவெவாருவரும் எவவளேவு ெ்காடுக்க 
�டியு்மா அை்  ெ்காடுக்க ்வண்டும்

3. 2 ஜ்காரிநதியர 8:13-14 வாசிக்்கவும்.அலனவரின் ேதலவயும் 
எவவாறு சநதிக்்கபபடு்கிறது?"

உங்களோல �டிந்ை், எப்பா� �டியு்மா  
ெ்காடுபப்ன் மூைம்

4. எேபசியர 4:28 வாசிக்்கவும்.  திருடு்கிறவன் இனி திருடாமல 
ேவலை ஜசயது வாழ ேவண்டும். அவர்கள் என்ன ஜசயய 
ேவண்டுஜமன்று எேபசியர 4:28 ஜசால்கிறது?

குை்ச்சலுள்ளேவனுககுக ெ்காடுக்க ்வண்டும்

5. ஆதியா்கமம் 13:2 மற்றும் 12:2 ேதவன், ஆபபிர்காலம 
ஜசலவ்ததில நம்பபியபிருக்்கைாம். ஏஜனன்றால, ஆபபிர்காம் 
மற்றவர்களுக்கு ஒரு _______________

ஆசரீ்வா்ம்

6. I தீேமா்தேதயு 6:17-18 வாசிக்்கவும்.  எநத மூன்று ்காரியங்கல்ள 
ஜசலவநதர்கள் தங்கள் பண்ததினால ஜசயவார்கள்? 

நன்ைம ெசய�, ்்வன் ெ்காடுத்்ை் 
்வண்டியவர்்களுககு  ்ாராளேமாயக ெ்காடுத்� 
மற்்வர்்களுடன் ப்கதிர்ந�க ெ்காள்ளே ்வண்டும்.

7. நிதி வபிஷய்ததில ேதவன் உங்கல்ள நம்ப முடியுமா?

ஆம்
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நீங்கள் வ்ளமாவதற்கு ேதவனுலடய வபிருபபம் ேதலவ 
என்பலத முநதின பாட்ததில நான் குறிபபபிட்டுள்ே்ளன்.  இது 
எபபடி நடக்்கிறது என்பதற்கு வழிமுலற்கள் உள்்ளன.  லூக்்கா 
6:38 ஜசால்கிறது. "ஜ்காடுங்கள், அபஜபாழுது உங்களுக்கும் 
ஜ்காடுக்்கபபடும்; அமுக்்கிக் குலுக்்கிச சரிநது வபிழும்படி 
நன்றாய அ்ளநது, உங்கள் மடியபிேை ேபாடுவார்கள்; நீங்கள் 
எநத அ்ளவபினால அ்ளக்்கிறரீ்கே்ளா அநத அ்ளவபினால 
உங்களுக்கும் அ்ளக்்கபபடுஜமன்றார." அேந்க ஜ்காள்ல்க்கள் 
உள்்ளன.  ஆனால பபிறருக்கு்த தராமல நீங்கள் வ்ளமாவலதக் 
குறி்தது ேபச முடியாது.

ஜசலவ வ்ள்தலதப பற்றி ேபசும்ேபாது, அேந்கர  ேதவன் 
எங்கல்ள வ்ளமாக்்க வபிரும்பு்கிறார.  நாங்கள் யாருக்கும் 
ஜ்காடுக்்க ேதலவயபிலலை என்்கின்றனர.  நீங்கள் 
ேவதா்கம்ததில, தனக்குள்்ளஜதலைாவற்றிலும் மீதமா்க 
இருநத இரண்டு ்காசு்கல்ள ்காணபிக்ல்கயா்கக் ஜ்காடு்தத அநத 
வபிலதலவலய பாரக்்கிேறாம்.  ்கிறிஸ்து, ஜசலவநதர்கள் 
அதி்கம் ேபாடுவலத ்கவனி்ததும், தம் சீடர்க்ளிடம், 
இவே்ள எலேைாரிலும் அதி்கமா்க தநதவள் என்்கிறார.  
மற்றவர்கள் தங்கள் ஜசலவ்ததிைிருநது ஜ்காடு்ததாலும்,இவள் 
தன வறுலமயபிைிருநது ஜ்காடு்ததாள்.ேதவன் உங்கள் 
்காணபிக்ல்கலய மதிபபபீடு ஜசயயேவா அலைது அதன் 
சதவபி்கித்தலதப பார்தேதா ஏற்றுக் ஜ்காள்்ளமாட்டார.  ஒருவன் 
ஜ்காடுபபதற்கு தன்னிடம் எதுவும் இலலை என்று ஜசான்னால, 
அது சரி அலை. ஒரு சிறிய துணபிலயயாவது எடு்ததுக் 
ஜ்காடுக்்கைாம்.  அலனவரிடமும் தருவதற்கு ஏதாவது ஒன்று 
இருக்்கிறது. எனேவ உங்க்ளிடம் ஜ்காடுக்்க எதுவும் இலலை 
என்ற இநத வாத்தலத வபிட்டுவபிடுங்கள் . உண்லமயபில,நீங்கள் 
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எலதயுேம குலறவா்கக் ்காணும் ேநரம்தான் , நீங்கள் 
ஜ்காடுபபது, ேவறு எநத ேநர்தலதயும் வபிட அதி்கமான  
சதவதீமாகும். ப்தது டாைர்கல்ள லவ்ததுக்ஜ்காண்டு  ஐநலதக் 
ஜ்காடுக்கும்  ஒரு நபர  ,  ே்காடி்கள்  மற்றும் ே்காடி்கல்ள  
லவ்ததுக்ஜ்காண்டு ,எஞசியபிருக்கும்  ஒரு ே்காடி  டாைர்கல்ளக் 
ஜ்காடுபபலத வபிட மி்கப ஜபரிய பரிலசக் ஜ்காடு்ததுள்்ளார. 
எனேவ ஒவஜவாரு நபரும் ஜ்காடுக்்க முடியும் ேவண்டும் 
என்று ேதவன்  அலத அலம்ததுள்்ளார

ேதவன் ஏன் நம்லம ஜ்காடுக்்க ஜசால்கிறார?  அேந்க 
்காரியங்கள் இருபபபினும் மி்க முக்்கியமான ்காரியம், ேதவன் 
எலைா வபித்ததிலும் அவலர வபிசுவாசி்தது ஜசயலபட 
ேவண்டுஜமன்று வபிரும்பு்கிறார.  ேதவன் இலைாதிருநது, அவர 
வார்தலத்களும் இலைாதிருநதால, நமக்கு இருபபவற்றில 
நாம் எடு்தது பபிறருக்கு ஜ்காடுபபது முட்டாள்தனம். ேதவன் 
உங்கல்ள ஆசீரவதிபபதா்க உறுதி அ்ளிக்்கவபிலலைஜயன்றால 
உங்கள் அலன்தது  வபிருபபங்களும் சநதிக்்கபபடுவதற்கு 
பதிைா்க நீங்கள் ேவறு புறம் ஜசலவரீ்கள்.  வபிசுவாச்ததின் 
மூைமா்க அவர வார்தலத நிலறேவற ேவண்டும்.  
அதற்்கா்க்ததான் அவவாறு ஜசான்னார.

லூக்்கா 16ல ஒரு உக்்கிராணக்்காரன்  தன் எெமானுலடய 
ஆஸ்திலய அழி்தத உவலம உண்டு.  அது ்கலடசியபில 
இபபடியா்க முடியும் - ஜ்காஞச்ததிேை உண்லமயுள்்ளவன் 
அேந்க்ததிலும் உண்லமயுள்்ளவனாயபிருக்்கிறான், 
ஜ்காஞச்ததிேை அநீதியுள்்ளவன் அேந்க்ததிலும் 
அநீதியுள்்ளவனாயபிருக்்கிறான்.நீங்கள் சிறு பண வபிஷய்ததில 
ேதவலன வபிசுவாசிக்்காவபிட்டால எபபடி மி்க முக்்கியமா்க 
ஆவபியபின் வரங்கல்ள ஜபற்றுக் ஜ்காள்வரீ்கள்?  இது ேபான்ற  
ேவதபபகுதி்கள், பண்தலத நிரவா்கப ஜபாறுபபபில மி்கக் 
குலறநத  மட்ட்ததில லவ்ததிருக்்கிறது . பண வபிஷய்ததில 
நீங்கள் ேதவலன வபிசுவாசிக்்காவபிட்டால, உங்கள் 
நி்ததிய்ததில எபபடி அவலர வபிசுவாசிபபபீர்கள்?  ்கிறிஸ்து 
உங்கள் பாவ்தலத மன்னி்தது வபிட்டார என்றும் நீங்கள் 
பரேைா்க்ததில நி்ததிய நி்ததியமாய வாழப ேபா்கிறரீ்கள் 
என்றும் எபபடி வபிசுவாசிபபபீர்கள்? இரண்லடயும் ஒபபபிட்டுப 
பார்ததால, நாம் பண்தலதவபிடவும் ஆவபியபின் வரங்களுக்்கா்க 
அதி்க வபிசுவாசம் லவக்்க ேவண்டும்.  பணம் என்பது 
சிறிய வபிஷயம். ஆனால அதுேவ ேதவலன வபிசுவாசிக்்க 
ஆரம்பபிக்கும் துவக்்கமாகும்.  நீதிஜமாழி்கள் 11:24 ஜசால்கிறது: 
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"வாரியபிலற்ததும் வபிரு்ததியலடவாரும் உண்டு; அதி்கமாயப 
பபிசினி்ததனம்பண்ணபியும் வறுலமயலடவாரும் உண்டு."

நீங்கள் ேதவலனயும் அவருலடய இராஜய்தலதயும் 
முதைாவது ேதடும்ேபாது, அவர இலவ்கள் யாவற்லறயும் 
உங்களுக்கு கூட ஜ்காடுபபார.  ேதவன் உங்கள் பண 
வபிஷய்ததில உதவ ேவண்டுஜமன நிலன்தது ேதவனுலடய 
இராஜய்தலத நீங்கள் ேதடாமல இருநதால, நீங்கள் 
வபிசுவாச்ததின் முதல படிலய எட்டவபிலலை.  அவலர 
பண  வபிஷய்ததில நம்பவபிலலை. நீங்கள் உண்லமயபிேைேய 
அவலர வபிசுவாசிக்்கவபிலலை.
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சீஷ்ததுவ ே௧ள்வபி௧ள் மற்றும் ே௧ள்வபி௧ளுடன் 
பயன்படும் வசனங௧ள் 

1. ேயாவான் 3:16 வாசிக்்கவும்.  ேதவலன ஜ்காடுக்்க தூண்டியது 
எது?

்யாவான் 3:16, "ேதவன், தம்முலடய ஒேரேபறான குமாரலன 
வபிசுவாசிக்்கிறவன் எவேனா அவன் ஜ்கட்டுபேபா்காமல 
நி்ததியெவீலன அலடயும்படிக்கு, அவலர்த தநதரு்ளி, 
இவவ்ளவாய உை்க்ததில அன்புகூரநதார."

2. I  ஜ்காரிநதியர 13:3 வாசிக்்கவும். நம்லம ஜ்காடுக்்க 
தூண்டுவது எது?

I ெ்காரிந்தியர் 13:3, " எனக்கு உண்டான யாவற்லறயும் 
நான் அன்னதானம்பண்ணபினாலும், என் சரீர்தலதச 
சுட்ஜடரிக்்கபபடுவதற்குக் ஜ்காடு்ததாலும், அன்பு 
எனக்்கிராவபிட்டால எனக்குப பபிரேயாெனம் ஒன்றுமிலலை"

3. யாக்ே்காபு 2:15-16 வாசிக்்கவும். இநத வசன்ததின் ஜபாருள் 
என்ன? 

யாக்்காபு 2:15-16, "ஒரு சே்காதரனாவது சே்காதரியாவது 
வஸ்திரமிலைாமலும் அநுதின ஆ்காரமிலைாமலும் 
இருக்கும்ேபாது, உங்க்ளில ஒருவன் அவர்கல்ள ேநாக்்கி: 
நீங்கள் சமாதான்தேதாேட ேபாங்கள், கு்ளிர்காயநது 
பசியாறுங்கஜ்ளன்று ஜசாலைியும், சரீர்ததிற்கு 
ேவண்டியலவ்கல்ள அவர்களுக்குக் ஜ்காடாவபிட்டால 
பபிரேயாெனஜமன்ன?"

4. லூக்்கா 6:38 வாசிக்்கவும். இநத வசனம் உங்களுக்கு 
ஜசாலவஜதன்ன? 

லூக்கா 6:38, "ஜ்காடுங்கள், அபஜபாழுது உங்களுக்கும் 
ஜ்காடுக்்கபபடும்; அமுக்்கிக் குலுக்்கிச சரிநது வபிழும்படி 
நன்றாய அ்ளநது, உங்கள் மடியபிேை ேபாடுவார்கள்; நீங்கள் 
எநத அ்ளவபினால அ்ளக்்கிறரீ்கே்ளா அநத அ்ளவபினால 
உங்களுக்கும் அ்ளக்்கபபடுஜமன்றார"
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5. எேபசியர 1:7 வாசிக்்கவும். ேதவன் அவரது ஜசலவங்க்ளில 
இருநது ஜ்காடு்ததாரா அலைது அவரது ஜசலவ்ததின்படி 
ஜ்காடு்ததாரா?

எ்பசதியர் 1:7, "அவருலடய ்கிருலபயபின் 
ஐசுவரிய்ததின்படிேய, இவருலடய இர்தத்ததினாேை 
பாவமன்னிபபா்கிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு 
உண்டாயபிருக்்கிறது."

6. நீதிஜமாழி்கள் 19:17 வாசிக்்கவும். நீங்கள் ஏலழ்களுக்கு 
ஜ்காடுக்கும்ேபாது என்ன ஜசய்கிறரீ்கள்? ேதவன் உங்களுக்கு 
திரும்ப ஜ்காடுபபாரா ?

நீ்திெமாழதி்கள் 19:17, "ஏலழக்கு இரஙகு்கிறவன் ்கர்ததருக்குக் 
்கடன்ஜ்காடுக்்கிறான்; அவன் ஜ்காடு்ததலத அவர திரும்பக் 
ஜ்காடுபபார."

7. சங்ீகதம் 41:1-3 வாசிக்்கவும். ஏலழக்கு ஜ்காடுபபவர்களுக்கு 
ேதவன் ஜ்காடுக்கும் ஐநது ்காரியங்கள் என்ன? 

சங்ீக்ம் 41:1-3, "சிறுலமபபட்டவன்ேமல சிநலதயுள்்ளவன் 
பாக்்கியவான்; தீஙகுநா்ளில ்கர்ததர அவலன வபிடுவபிபபார. 
்கர்ததர அவலனப பாது்கா்தது அவலன உயபிேராேட 
லவபபார; பூமியபில அவன் பாக்்கியவானாயபிருபபான்; 
அவன் ச்ததுருக்்க்ளின் இஷட்ததிற்கு நீர அவலன 
ஒபபுக்ஜ்காடீர. படுக்ல்கயபின்ேமல வபியாதியாயக்்கிடக்்கிற 
அவலனக் ்கர்ததர தாஙகுவார; அவனுலடய வபியாதியபிேை 
அவன் படுக்ல்க முழுவலதயும் மாற்றிபேபாடுவரீ."
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பதில ஆதாரங௧ள்

1. ேயாவான் 3:16 வாசிக்்கவும்.  ேதவலன ஜ்காடுக்்க தூண்டியது 
எது?

அவரின் அன்பு

2. I  ஜ்காரிநதியர 13:3 வாசிக்்கவும். நம்லம ஜ்காடுக்்க 
தூண்டுவது எது?

அன்பு. மத்்்யு 7:12 “எபபடி உணர்்கதி்்ாம் என்பை்ப 
ெபாருடபடுத்்ாமல,மற்்வர்்களேின் நலவாழைவயும் 
நன்ைமையயும் ்்டுவ�”.  

 3. யாக்ே்காபு 2:15-16 வாசிக்்கவும். இநத வசன்ததின் ஜபாருள் 
என்ன? 

95%அன்பான� வார்த்்தியினால மடடுமலை. நாம் 
ெசாலவ்தில அலை; ெசயவ்தில உள்ளே�.

4. லூக்்கா 6:38 வாசிக்்கவும். இநத வசனம் உங்களுக்கு 
ஜசாலவஜதன்ன? 

நீங்கள் எந் அளேவினால அளேக்கதி்ரீ்்க்ளோ அந் 
அளேவினால உங்களுககும் அளேக்கபபடும்.

5. எேபசியர 1:7 வாசிக்்கவும். ேதவன் அவரது ஜசலவங்க்ளில 
இருநது ஜ்காடு்ததாரா அலைது அவரது ஜசலவ்ததின்படி 
ஜ்காடு்ததாரா?

அவர� ெசலவத்்தின்படி.  நம்ைம மீட்க, ்ம்�ைடய 
ஒ்ர ்ப்ான குமாரைன ்ந்ார்.

6. நீதிஜமாழி்கள் 19:17 வாசிக்்கவும். நீங்கள் ஏலழ்களுக்கு 
ஜ்காடுக்கும்ேபாது என்ன ஜசய்கிறரீ்கள்?

்கர்த்்ருககுக ்கடன்ெ்காடுக்கதி்்ாம்.

 ேதவன் உங்களுக்கு திரும்ப ஜ்காடுபபாரா ?

ஆம்
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7. சங்ீகதம் 41:1-3 வாசிக்்கவும். ஏலழக்கு ஜ்காடுபபவர்களுக்கு 
ேதவன் ஜ்காடுக்கும் ஐநது ்காரியங்கள் என்ன? 

்ஙீகுநாளேில ்கர்த்்ர் அவர்்கைளே  விடுவிபபார். அவர்்கைளே 
பா�்காத்�, அவர்்கைளே பாக்கதியவான்்களோககு்கதி்ார். 
அவர்்கைளே  சத்�ருக்களேிடமதிருந� மீடடு  அவர்்கைளே 
குணமாககு்கதி்ார்.வியா்தியாயக்கதிடக்கதி் அவைன 
குணமாககு்கதி்ார்.
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உங்கள் ெஜபங்களுககு ப்தில 
வரா்்பா� என்ன ெசயய 

்வண்டும்?
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

உங்கள் ஜெபங்களுக்கு பதில வராத ேபாது என்ன 
ஜசயய ேவண்டுஜமன்று நான் உங்கே்ளாடு ப்கிரநதுக்்க 
ஜ்காள்்ளவபிரும்பு்கிேறன்.உங்கள் ஜெபங்களுக்கு பதில்கள் 
வராதது ேபாைிருக்கும்.  ேதவன் எபஜபாழுதும் அவருலடய 
வார்தலதலய வபிசுவாசி்தது ஜெபபிக்கும் ஜெபங்களுக்கு 
வபிலடய்ளிக்்கிறார.I ேயாவான் 5:14 ஜசால்கிறது: "நாம் 
எலதயா்கிலும் அவருலடய சி்தத்ததின்படி ே்கட்டால, 
அவர நமக்குச ஜசவபிஜ்காடுக்்கிறாஜரன்பேத அவலரப 
பற்றி நாம் ஜ்காண்டிருக்்கிற லதரியம். நாம் எலதக் 
ே்கட்டாலும் அவர நமக்குச ஜசவபிஜ்காடுக்்கிறாஜரன்று நாம் 
அறிநதிருநேதாமானால, அவரிட்ததில நாம் ே்கட்டலவ்கல்ளப 
ஜபற்றுக் ஜ்காண்ேடாஜமன்றும் அறிநதிருக்்கிேறாம்." இது 
ஒரு அலசக்்க முடியாத வபிசுவாசம். ேதவன் எபஜபாழுதும் 
ஜெபங்களுக்கு வபிலடய்ளிக்்கிறார.ஆனால வபிலட வராதது 
ேபாைேவ ேதான்றும்.  ம்தேதயு 7:7-8 ஜசால்கிறது: "ே்களுங்கள், 
அபஜபாழுது உங்களுக்குக் ஜ்காடுக்்கபபடும்; ேதடுங்கள், 
அபஜபாழுது ்கண்டலடவரீ்கள்; தட்டுங்கள் அபஜபாழுது 
உங்களுக்கு்த திறக்்கபபடும். ஏஜனன்றால, ே்கட்்கிற எவனும் 
ஜபற்றுக் ஜ்காள்ளு்கிறான்; ேதடு்கிறவன் ்கண்டலட்கிறான்; 
தட்டு்கிறவனுக்கு்த திறக்்கபபடும்." இநத வார்தலத்கள் 
ேதவன் ஜெபங்களுக்கு பதில அ்ளிக்்கிறார எனக் கூறு்கிறது.   
இருநதாலும் நாம் அலனவரும் நம் வாழக்ல்கயபில 
எபேபாதாவது, ஏதாவது நமக்கு வபிருபபமான / சரியான /
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நலைதான /சுயநைமற்றதான /ேதவனின் வபிருபப்ததிற்கு 
மாறான ஒன்லறக்ே்கட்டு, பதிலவராமல ேபாயபிருக்்கைாம். 

ேதவனுலடய வசனம் ஜசால்கிறது, "ே்கட்்கிற எவனும் 
ஜபற்றுக் ஜ்காள்ளு்கிறான்".  எது உண்லம? வபிலட உங்களுக்கு 
வபியபப்ளிக்்கைாம்.  ஆனால உண்லம என்னஜவன்றால, 
இரண்டுேம உண்லம.  அேந்கர நிலனக்்கிறார்கள், 
்கர்ததருலடய வார்தலத பதிை்ளிபபார என்்கிறது, ஆனால 
பதிலை ்காணமுடியவபிலலைேய? ேயாவான் 4:24 ஜசால்கிறது:” 
வபிசுவாசமானது நம்பபபடு்கிறலவ்க்ளின் உறுதியும், 
்காணபபடாதலவ்க்ளின் நிசசயமுமாயபிருக்்கிறது. "ேதவன் 
ஆவபியாயபிருக்்கிறார, அவலர்த ஜதாழுது ஜ்காள்ளு்கிறவர்கள் 
ஆவபிேயாடும் உண்லமேயாடும் அவலர்த ஜதாழுது ஜ்காள்்ள 
ேவண்டும் என்றார." ்கர்ததர ஆவபிக்குரிய மண்டை்ததில  
்கிரிலய ஜசயது பதிை்ளிக்்கிறார . ஆனால அதற்கு வபிசுவாசம் 
ேதலவ.  அது வபிசுவாச்ததில துவங்கி, ஜவ்ளிபபாட்டில 
முடியும்.  வபிசுவாசம் என்பது ஆவபிக்குரிய மண்டை்ததிைிருநது   
இயற்ல்க மண்டை்ததிற்கு ந்கர்ததபபடுவதாகும். இலத்ததான் 
எபபிேரயர 11:1ல "வபிசுவாசமானது நம்பபபடு்கிறலவ்க்ளின் 
உறுதியும், ்காணபபடாதலவ்க்ளின் நிசசயமுமாயபிருக்்கிறது." 
வபிசுவாசம் இலைாத ஒன்றுக்கு உருவம் ஜ்காடுபபது 
என ஜசாலைவபிலலை.அலவ்கள் இருக்்கின்றன  ஆனால 
்கண்்களுக்கு்த ஜதரிவதிலலை. ஆனால பரிசு்தத ஆவபியபின் 
்கண்்களுக்கு ஜதரியக் கூடியலவ.  வபிசுவாசம் என்பது பரிசு்தத 
ஆவபியபின் வட்ட்ததில இருபபலத, சரீர உை்கிற்கு ஜ்காண்டு 
வருவதாகும்.அது ஒரு வாஜனாைி இலணபபு ேபான்றது.

வாஜனாைி, ஜதாலை்காட்சி நிலையங்கள் நி்கழசசி்கல்ள்த 
ஜதாடரநது ஒ்ளிபரபபு்கின்றன. நீங்கள் உங்கள் அலறயபில எநத 
ஒரு இலணபலபயும் உணர மாட்டீர்கள். ஆனால இலணபபு 
இலலை என்பதலை ஜபாருள். நீங்கள் வாஜனாைிலய அதன் 
அலைவரிலசயபில திருபபபி நி்கழசசி்கல்ளக் ே்கட்்க ேவண்டும். 
வாஜனாைி இலணபபபின் வட்ட்ததிைிருநது இழு்தது, மறுபடி 
நீங்கள் ே்கட்்கக்கூடிய வல்கயபில மறு  ஒ்ளிபரபபு  ஜசயது 
தரு்கிறது.  ேதவனும் நம் ஜெபங்களுக்கு பதில்கல்ள 
அவவண்ணேம தரு்கிறார.  அவர பரிசு்தத ஆவபியபின் 
வட்ட்ததில தரும் பதில்கல்ள நாம் நம் வபிசுவாச்ததினால 
இழு்தது இநத சரீர உை்கிற்கு ஜ்காண்டு வர ேவண்டும்.பரிசு்தத 
ஆவபியும், சரீர ஆவபியும் இலணநது பயணபிக்்கின்றன.  ேதவன் 
உைாவபி நம் ஜெபங்களுக்குப பதில அ்ளிக்்கிறார.ஆனால நாம் 
நம் வபிசுவாச்தலத, ்காணபபடாத பரிசு்தத ஆவபிக்கும், சரீர 
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உை்கிற்கும் இலடேய பாைமா்க அலமக்்காததால, நம்மால 
உணரமுடிவதிலலை.

உதாரணமா்க ேதவ மனிதனா்கிய தானிேயல  ஜெபபி்தது, 
ேதவனிடம் ஜவ்ளிபபாட்லட ே்கட்்கிறார.  ேநரம் இலைாத 
்காரண்ததால சுருக்்கமா்க ஜசால்கிேறன்.  ேதவன், ்காபபிரிேயல 
தூதலன அனுபபபி, தானிேயைின் ஆரம்ப ஜெப்ததில, ேதவனின் 
்கட்டல்ள்க்ளிைிருநது பதில வநததா்க ்காபபிரிேயல தூதன் 
ஜசால்கிறார. தானிேயல 9:22,23 ஜசால்கிறது , ”அவன் எனக்கு்த 
ஜத்ளிவுண்டாக்்கி, என்ேனாேட ேபசி: தானிேயேை, உனக்கு 
அறிலவ உணர்ததும்படி இபேபாது புறபபட்டுவநேதன். நீ 
மி்கவும் பபிரியமானவன், ஆதைால, நீ ேவண்டிக்ஜ்காள்்ள்த 
ஜதாடங்கினேபாேத ்கட்டல்ள ஜவ்ளிபபட்டது. நான் அலத 
அறிவபிக்்கவநேதன்; இபேபாதும் ஜசாலலு்கிற வார்தலதலய 
நீ ்கவனி்ததுக்ே்கட்டு, தரிசன்தலத அறிநதுஜ்காள்.” பதில 
வருவதற்கு எவவ்ளவு ்காைம் ஆனது என படிபபபீர்க்ளானால, 
ஜவறும் மூன்று மூன்று நிமிடங்கே்ள! 

்கர்ததருலடய ்கட்டல்ளக்கும், சரீர உணருதலுக்கும் 
ஜவறும்  நிமிடங்கே்ள. ேதவன் உண்லமயானவர தானா? 
இது அவரது வபிருபபம்தானா? ஒரு ஜசாடுக்கு ேநர்ததில 
நடக்்கிறேத என நாம் நம் சநேத்கங்க்ளால ேயாசிக்்கைாம்.  
ேதவன் ்கட்டல்ளயபிட்டார. அலத ்காபபிரிேயல தூதன் 
நிலறேவற்ற மூன்று நிமிட தூரம் ஆனது.  இதற்கு வபி்ளக்்கம் 
ேதலவயபிலலை; அவசியமும் இலலை .  அன்று முதல ேதவன் 
நம் ஜெபங்களுக்கு மூன்று நிமிட ேநர்ததில பதில அழி்ததுக் 
ஜ்காண்டிருக்்கிறார.  இலத நாம் வபிசுவாசிக்்க ேவண்டும்.  
அேந்கர ஜபாறு்ததிருபபர.  ஆனால அது எபேபாதும் அபபடி 
அலை.  

தானிேயல 10ம் அதி்கார்ததில, அேத மனிதர ேவஜறாரு 
ஜெப்தலத ஜெபபிக்்கிறார.  ஆனால வபிலட வருவதற்கு மூன்று 
வாரங்கள் ஆ்கிறது. இலத படிக்கும் அேந்கர, ஏன் ேதவன் 
தனிேயைின் ஒரு ஜெப்ததிற்கு மூன்று நிமிட்ததிலும், மறு 
ஜெப்ததிற்கு மூன்று வார ேநரமும் எடு்ததுக் ஜ்காண்டார 
என்று ே்கட்பார்கள். தானிேயல 10:11,12 ஜசால்கிறது, "அவன் 
என்லன ேநாக்்கி: பபிரியமான புருஷனா்கிய தானிேயேை, 
நான் இபேபாது உன்னிட்ததிற்கு அனுபபபபட்டு வநேதன்; 
ஆதைால, நான் உனக்குச ஜசாலலும் வார்தலத்க்ளின்ேபரில 
நீ ்கவனமாயபிருநது, ்கால ஊன்றி நில என்றான்; இநத 
வார்தலதலய அவன் என்னிட்ததில ஜசாலலுல்கயபில 
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நடுக்்க்தேதாேட எழுநது நின்ேறன். அபஜபாழுது அவன் 
என்லன ேநாக்்கி: தானிேயேை, பயபபடாேத; நீ அறிலவ 
அலட்கிறதற்கும், உன்லன உன்னுலடய ேதவனுக்கு 
முன்பா்கச சிறுலமபபடு்தது்கிறதற்கும், உன் மனலதச 
ஜசலு்ததின முதலநாள் துவக்்கி உன் வார்தலத்கள் 
ே்கட்்கபபட்டது; உன் வார்தலத்க்ளினிமி்ததம் நான் வநேதன்."  
தனிேயைின் முதல நாள் ஜெப்ததில ,ேதவன் தூதனுக்கு 
்கட்டல்ள வபிட்டார என்பலத ்காட்டு்கிறது.  பதில ்கிலடக்்க  
மூன்று வாரங்கள் ஆனாலும் ்கர்ததர உண்லமயுள்்ளவர.  
அவர ேநற்றும், இன்றும் என்றும் மாறாதிருக்்கிறார என 
எபபிேரயர 13:8 ஜசால்கிறது.

அதி்காரம் 9 & 10ஐ ஒன்றா்கப பார்ததீர்க்ளானால ேதவன் 
இரு ஜெபங்களுக்கும் உடனடி  பதில தநதுள்்ளார.ஒரு 
ஜெப்ததிற்கு மூன்று நிமிடங்கள் ஆயபின; மறு ஜெப்ததிற்கு 
மூன்று வாரங்கள் ஆயபின.  ஆனால ்கர்ததர மாறாதவர.  
அதற்கு வபி்ளக்்கம்; ேதவன் நம் ஜெபங்களுக்கு வபிலடய்ளிக்கும் 
ேநர்ததிற்கும் நாம் பதிலைப பாரக்கும் ேநர்ததிற்கும் இலடேய 
அதி்க மாறுதல்கள் வரு்கின்றன. நாம் நம்பபிக்ல்க லவ்தது, 
வபிசுவாச்தேதாடு  அவற்லற ஆவபிக்குரிய மண்டை்ததிைிருநது   
சரீர மண்டை்ததி க்கு ஜ்காண்டு வர ேவண்டும்.  எனேவ 
வபிசுவாசம் என்பது மி்க அவசியமான தூண்டுே்காைாகும்.

ேமலும் தானிேயல 10:13ல "அநத மூன்று வாரங்க்ளா்கிய 
நாட்்கள் நிலறேவறுமட்டும் ருசி்கரமான அபப்தலத 
நான் புசிக்்கவுமிலலை, இலறசசியும் திராட்சரசமும் 
என் வாயக்குள் ேபா்கவுமிலலை. நான் பரிம்ளலதைம் 
பூசிக்ஜ்காள்்ளவுமிலலை."  இஙகு தனி நபலரக் குறிபபபிடாமல 
அசு்தத ஆவபியபின் தடங்கலைக் குறிபபபிடபபட்டுள்்ளது. 
தடங்கலுக்கு சா்ததான் ஒரு ்காரணமா்க இருக்்கிறான்.  
ேதவன் அ்ளிக்கும் பதில்களுக்கு, சா்ததான் ேவறு மனிதர்கள் 
மூைம் தலடலய உருவாக்கு்கிறான்.  நீங்கள் ஜபாரு்ளாதார 
ரீதியா்க தலட்கல்ள உணரநதால, ேதவன் ேநரா்க 
ஜபாரு்ளாதார்தலத தருவதிலலை.  அவர அஜமரிக்்காவபிற்ே்கா, 
இநத உை்கின்  ேவறு எநத நாடு்களுக்ே்கா ்கள்்ள்ததனமா்க 
பண உதவபி ஜசயவதிலலை. அவர பண்தலத உருவாக்்கி 
பரேைா்க்ததிைிருநது மலழயா்க ஜபாழிய ஜசயது உங்கள் 
லப்கல்ள நிரபபுபவர அலை.  லூக்்கா 6:38 ஜசால்கிறது: 
"ஜ்காடுங்கள், அபஜபாழுது உங்களுக்கும் ஜ்காடுக்்கபபடும்; 
அமுக்்கிக் குலுக்்கிச சரிநது வபிழும்படி நன்றாய அ்ளநது, 
உங்கள் மடியபிேை ேபாடுவார்கள்; நீங்கள் எநத அ்ளவபினால 
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அ்ளக்்கிறரீ்கே்ளா அநத அ்ளவபினால உங்களுக்கும் 
அ்ளக்்கபபடுஜமன்றார."  ்கர்ததர அ்ளிக்கும் பதில்கள் 
மனிதர்கள் மூைமா்க வரும்.   சிைர ஜபாறாலமயபினால 
நம் மீது ே்காபம் ஜ்காண்டால அலைது நாம் அவர்களுக்கு 
இலடயூறா்க இருநதால, சா்ததான் நம் ஜெப்ததிற்கு அவர்கள் 
மூைமாய தடங்கல்கல்ள ஜ்காண்டு வருவான்.  நாம் நம் 
ஜபாரு்ளாதார்ததிற்்கா்க ஜெபபிக்கும்ேபாது, மற்றவர்களும் ]
நம்முலடய  ஜசழிபபபின் அதிசய்ததில பஙகுள்்ளவர்க்ளாகும்படி  
நாம் அவர்களுக்்கா்க  ஜெபபிக்்க ேவண்டும்.

்கர்ததர உண்லமயுள்்ளவர. அவர ஒரு ேபாதும் 
வார்தலதலயக்  ஜ்காண்டு, வபிசுவாச்ததினால ஜெபபிக்கும் 
ஜெபங்களுக்கு வபிலட தராமல ேபா்க மாட்டார. அவர 
எபஜபாழுதும் பதில தரு்கிறார.  நாம் அலத உணர ேவண்டும்.  
உங்கள் வபிசுவாச்தலத அதி்கபபடு்ததி ேதவன் எபஜபாழுதும் 
உங்களுலடய  ஜெபங்களுக்கு வபிலடய்ளிக்்கிறார என்பலத 
நீங்கள் உணருவதற்கு , இது உபேயா்கமாயபிருக்்க ேவண்டுஜமன 
நான் ஜெபபிக்்கிேறன்.
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சீஷ்ததுவ ே௧ள்வபி௧ள் மற்றும் ே௧ள்வபி௧ளுடன் 
பயன்படும் வசனங௧ள் 

1. ம்தேதயு 7:7-8 வாசிக்்கவும். நாம் ேதவனிடம் ே்கட்கும்ேபாது 
என்ன எதிரபாரக்்கைாம் ?

மத்்்யு 7:7-8, "ே்களுங்கள், அபஜபாழுது உங்களுக்குக் 
ஜ்காடுக்்கபபடும்; ேதடுங்கள், அபஜபாழுது ்கண்டலடவரீ்கள்; 
தட்டுங்கள் அபஜபாழுது உங்களுக்கு்த திறக்்கபபடும். 
ஏஜனன்றால, ே்கட்்கிற எவனும் ஜபற்றுக்ஜ்காள்ளு்கிறான்; 
ேதடு்கிறவன் ்கண்டலட்கிறான்; தட்டு்கிறவனுக்கு்த 
திறக்்கபபடும்."

2. ம்தேதயு 7:7-8 வாசிக்்கவும்.  நாம் ேதடும்ேபாது என்ன நடக்்க 
ேவண்டுஜமன்று எதிர பாரக்்கிேறாம்?

3. ம்தேதயு 7:7-8 நாம் தட்டும்ேபாது என்ன நடக்்க 
ேவண்டுஜமன்று எதிர பாரக்்கிேறாம்?

4. ேயாவான் 10:35 வாசிக்்கவும். ேதவன் வாக்கு்தத்ததம் 
பண்ணபியலத  வபிட , குலறவா்க ஜ்காடுபபாரா? 

்யாவான் 10:35, "ேதவவசன்தலதப 
ஜபற்றுக்ஜ்காண்டவர்கல்ள ேதவர்கள் என்று அவர 
ஜசாலைியபிருக்்க, ேவதவாக்்கியமும் தவறாததாயபிருக்்க...."

5. யாக்ே்காபு 4:1-3 வாசிக்்கவும். ஏன் இநத மக்்கள் ்கர்ததரிடம் 
ஜபறுவதில இலடயூலறக் ்கண்டார்கள்? 

யாக்்காபு 4:1-3, "உங்களுக்குள்ே்ள யு்ததங்களும் 
சண்லட்களும் எதினாேை வரு்கிறது; உங்கள் 
அவயவங்க்ளில ேபார ஜசய்கிற இசலச்க்ளினாைலைவா? 
நீங்கள் இசசி்ததும் உங்களுக்குக் ்கிலடக்்கவபிலலை; நீங்கள் 
ஜ்காலைஜசயதும், ஜபாறாலமயுள்்ளவர்க்ளாயபிருநதும், 
அலடயக்கூடாமற்ேபா்கிறரீ்கள்; நீங்கள் சண்லடயும் 
யு்ததமும் பண்ணபியும், நீங்கள் வபிண்ணபபம் 
பண்ணாமைிருக்்கிறதினாேை, உங்களுக்குச 
சி்ததிக்்கிறதிலலை. நீங்கள் வபிண்ணபபம் 
பண்ணபியும், உங்கள் இசலச்கல்ள நிலறேவற்றும்படி 
ஜசைவழிக்்கேவண்டுஜமன்று த்காதவபிதமாய 
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வபிண்ணபபம்பண்ணு்கிறபடியபினால, ஜபற்றுக்ஜ்காள்்ளாமைி
ருக்்கிறரீ்கள்."

6. I  ேபதுரு 3:7 வாசிக்்கவும். நீங்கள் உங்கள் துலணக்கு 
அறிவுலர ஜசாலலும்ேபாது, உங்கள் ஜெப வாழக்ல்கயபின் 
வபில்ளவு எபபடி  இருக்கும்?

I ்ப�ரு 3:7, "அநதபபடி புருஷர்கே்ள, மலனவபியானவள் 
ஜபைவனீ பாண்டமாயபிருக்்கிறபடியபினால, உங்கள் 
ஜெபங்களுக்கு்த தலடவராதபடிக்கு, நீங்கள் வபிேவ்க்தேதாடு 
அவர்களுடேன வாழநது, உங்களுடேனகூட அவர்களும் 
நி்ததியெவீனா்கிய ்கிருலபலயச சுதநதரி்ததுக்ஜ்காள்ளு்கி
றவர்க்ளானபடியபினால, அவர்களுக்குச ஜசயயேவண்டிய 
்கன்தலதச ஜசயயுங்கள்."

7. I ேயாவான் 5:14-15 வாசிக்்கவும். உங்கள் ஜெபங்களுக்கு 
பதில ்கிலடக்கும் சாவபி எது?

I ்யாவான் 5:14-15, "நாம் எலதயா்கிலும் 
அவருலடய சி்தத்ததின்படிே்கட்டால, அவர நமக்குச 
ஜசவபிஜ்காடுக்்கிறாஜரன்பேத அவலரப பற்றி நாம் 
ஜ்காண்டிருக்்கிற லதரியம். நாம் எலதக் ே்கட்டாலும் 
அவர நமக்குச ஜசவபி ஜ்காடுக்்கிறாஜரன்று நாம் 
அறிநதிருநேதாமானால, அவரிட்ததில நாம் 
ே்கட்டலவ்கல்ளப ஜபற்றுக்ஜ்காண்ேடாஜமன்றும் 
அறிநதிருக்்கிேறாம்."

8. மாற்கு 11:24 வாசிக்்கவும். ஜெபம் ஜசயயும்ேபாது, நாம் 
என்ன ஜசயய ேவண்டும்?

மாற்கு 11:24, "ஆதைால, நீங்கள் ஜெபம்பண்ணும்ேபாது 
எலவ்கல்ளக் ே்கட்டுக்ஜ்காள்வரீ்கே்ளா, அலவ்கல்ளப 
ஜபற்றுஜ்காள்ேவாம் என்று வபிசுவாசியுங்கள், அபஜபாழுது 
அலவ்கள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று ஜசாலலு்கிேறன்."
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பதிை் ஆதாரங்௧்ள்

1. ம்தேதயு 7:7-8 வாசிக்்கவும். நாம் ேதவனிடம் ே்கட்கும்ேபாது 
என்ன எதிரபாரக்்கைாம் ?

வழங்கபபடும் என்று நாம் எ்திர்பார்க்கைாம்

2. ம்தேதயு 7:7-8 வாசிக்்கவும்.  நாம் ேதடும்ேபாது என்ன நடக்்க 
ேவண்டுஜமன்று எதிர பாரக்்கிேறாம்?

்கதிைடக்க ்வண்டுெமன்று

3.ம்தேதயு 7:7-8 நாம் தட்டும்ேபாது என்ன நடக்்க ேவண்டுஜமன்று 
எதிர பாரக்்கிேறாம்?

நமககு ்தி்க்கபபட ்வண்டுெமன்று

4. ேயாவான் 10:35 வாசிக்்கவும். ேதவன் வாக்கு்தத்ததம் 
பண்ணபியலத வபிட  குலறவா்க ஜ்காடுபபாரா? 

இலைை

5. யாக்ே்காபு 4:1-3 வாசிக்்கவும். ஏன் இநத மக்்கள் ்கர்ததரிடம் 
ஜபறுவதில இலடயூலறக் ்கண்டார்கள்? 

அவர்்களேின் ் நாக்கங்களும் இ்யங்களும் ் வ்ானைவ. 
எலைாம் அவர்்கைளேப பற்்தியும் அவர்்களுக்கா்கவும் 
இருந்�. ெமாத்் சுயநை�ம் அவர்்களேின் 
்நாக்கமாயிருந்�.

6. I  ேபதுரு 3:7 வாசிக்்கவும். நீங்கள் உங்கள் துலணக்கு 
அறிவுலர ஜசாலலும்ேபாது, உங்கள் ஜெப வாழக்ல்கயபின் 
வபில்ளவு எபபடி  இருக்கும்?

உங்கள் ெஜபங்களுககுத் ்ைடவரும்

7. I ேயாவான் 5:14-15 வாசிக்்கவும். உங்கள் ஜெபங்களுக்கு 
பதில ்கிலடக்கும் சாவபி எது?

அவருைடய சதித்்த்்தின்படி ்்கடப�
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8. மாற்கு 11:24 வாசிக்்கவும். ஜெபம் ஜசயயும்ேபாது, நாம் 
என்ன ஜசயய ேவண்டும்?

அைவ்கைளேப ெபற்றுெ்காள்்வாம் என்று 
விசுவாசதியுங்கள், அபெபா�� அைவ்கள் உங்களுககு 
்கதிைடககும்  
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பாடம் 1

ெ்யவ வீக நவீர�ாட்டம்
ஆன்டரூ ரவாமக்

ேெவன் உங்கள் வழியா்க மற்்றவர்்களுக்குள் பாயந்து 
தெல்ை நவீங்கள் அனுமெிபபென் மூைம் நவீங்கள் மற்்ற 
மக்்களுக்கு ஊழியம் தெயய ஆரம்பிக்்கைாம். அெி்காரமும் 
ேெவவல்ைலமயும் உங்களுக்குள் இருக்்கி்றது, ஆைால் 
மற்்றவர்்களுக்குள் அலெ நவீங்கள் எவவாறு த்காண்டு 
தெல்வ வீர்்கள்? ஒருெிை வெைங்கலைக் த்காண்டு நாம் 
இந்ெ தெயெிலய ஆரம்பிக்்கைாம். “உங்கைிலுள்ை ெ்கை 
நன்லம்களும் தெரியபபடு்கி்றெிைாேை உம்முலடய 
விசுவாெதெின் அந்நிேயாந்நியம் ்கி்றிஸ்துஇேயசுவுக்்கா்க 
பயன்படேவண்டும்” என்று பிேைேமான் 6, ம் வெைதெில் 
பவுல் ேவண்டுெல் தெய்கி்றார். ேெவ வல்ைலம உங்கள் 
மூைமா்க ்கடந்துதெல்வெற்்காை முெல் படி என்ைதவைில், 
உங்களுக்குள்  நன்லமயாை ்காரியங்கள் இருக்்கின்்றை 
என்பலெ நவீங்கள் முெைாவது அ்றிந்துத்காள்ை ேவண்டும். 
உங்களுக்குள் இல்ைாெ ஒன்ல்ற நவீங்கள் த்காடுக்்க முடியாது, 
ஆைால் உங்களுக்குள் என்ை இருக்்கி்றது என்பலெ 
நவீங்கள் அ்றிந்துத்காள்ளும்ேபாது, ்காரியங்கள் ொைா்கேவ 
ெம்பவிக்்க துவஙகும். உங்கலை ஆசெரியபபடுதது்கி்ற 
்காரியங்கள், ேெவன் உங்கள் வாழ்வில் என்தைன்ை தெயொர் 
என்பலவ்கலைப பற்்றிய ொட்ெி்கலை நவீங்கள் மற்்றவர்்கேைாடு 
ப்கிர்ந்துத்காள்ை ஆரம்பிக்கும்ேபாது, மற்்றவர்்கள் ொைா்கேவ 
பயைலடவார்்கள்.

“பிரியமாைவர்்கேை, ஒருவரிதைாருவர் 
அன்பாயிருக்்கக்்கடேவாம்; ஏதைைில் அன்பு ேெவைால் 
உண்டாயிருக்்கி்றது;  அன்புள்ை எவனும் ேெவைால் பி்றந்து, 
அவலர அ்றிந்ெிருக்்கி்றான்….ேெவன் அன்பா்கேவ இருக்்கி்றார்.” 
(1 ேயாவான் 4:7,8) என்று ேவெதெில் வாெிக்்கிே்றாம். 
ேெவஅன்பு உங்கள் மூைமா்க பாயந்துதெல்வலெ நவீங்கள் 
எபதபாழுதெல்ைாம் உணரு்கி்றவீர்்கேைா, அபதபாழுதெல்ைாம்  
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ேெவன் உங்கள் வழியா்க மற்்றவர்்களுக்குள் பாயந்து 
தெல்்கி்றார் என்று அர்தெம். அன்பு என்்ற பெதெிற்கு ்கிேரக்்க 
தமாழியில் நான்கு பிரொை வார்தலெ்கள் உள்ைை. “Agape 
Love” என்்ற பெம் ேெவனுலடய இயற்ல்கக்கு அபபாற்பட்ட 
அன்லப விைக்கும் வார்தலெ. ஒருவர்பால் நாம் த்காள்ளும் 
ஈர்பபு, அல்ைது ஆலெ என்பெற்கும்,இயற்ல்கக்்கபபாற்பட்ட 
உன்ைெமாை இந்ெ ேெவஅன்புக்கும் உள்ை விதெியாெதலெ 
நவீங்கள் அலடயாைம் ்கண்டுத்காள்ைேவண்டும். ேெவஅன்பு 
உங்கள் மூைமா்க மற்்றவர்்களுக்குள் எபதபாழுதெல்ைாம் 
்கடந்துதெல்்கி்றேொ, அது உங்கள் சுயதெிற்கு தெயயும் ஊழியம் 
அல்ை என்பலெ அபதபாழுது நவீங்கள் அ்றிந்துத்காள்ைைாம். 
1 த்காரிந்ெியர் 13:4-8 வெைங்கைில் ேெவவிெமாை அன்லபக் 
கு்றிதது விைக்்கம் த்காடுக்்கபபட்டுள்ைது, இலெ அெேைாடு 
ஒபபிட்டுப பார்தது  நவீங்கள் அ்றிந்துத்காள்ைைாம். அந்ெ அன்புக்குப 
தபா்றாலமயில்லை, அது ெற்தபாழிலவ நாடாது, அது 
ெிைமலடயாெது …நவீங்கள் எலெ அன்பு என்று கூறு்கி்றவீர்்கள், அது 
உண்லமயாை ேெவ அன்புொைா? அது சுயநைமில்ைாெொ்க, 
ெற்தபாழிலவ நாடாெொ்க இருக்்கி்றொ? ஒருவர் உங்களுக்கு 
என்ை தெயய இயலும் என்பெிைிமிதெம்ொன் நவீங்கள் அவலர 
ேநெிக்்கி்றவீர்்கைா? என்பலெதயல்ைாம் நவீங்கள் அைெிபபார்க்்க 
ேவண்டும். நவீங்கள் இெில் வைர்செியலடந்து, ேெவர்கமாை 
அன்லப  எழுதெின்பிர்காரமா்க நவீங்கள் அ்றிந்துத்காண்டு, அது 
உங்கள் முைமா்க மற்்றவர்்களுக்குள் பாயந்து தெல்லுமாைால், 
அதுேவ ேெவன் ்கிரிலய தெயவொகும். ேெவஅன்பு உங்கள் 
முைமா்க மற்்றவர்்களுக்குள் ்கடந்து தெல்வலெ நவீங்கள் 
உணர்ந்துத்காள்ளும்ேபாது, நவீங்கள் தெயய ேவண்டிய 
்காரியம் என்ைதவைில், மற்்றவர்்கலை உற்ொ்கபபடுததும் 
ெிை வார்தலெ்கலை அவர்்கைிடம் ேபசுவது, அவர்்களுக்்கா்க 
ெிை நல்ை தெயல்்கலை தெயவேெயாகும். 

யாராவது ஒரு நபர் என் நிலைவில் வரேவண்டும், 
அேொடுகூட அந்ெ நபருக்்கா்க ேெவஅன்பும் விேெஷமாை 
மைதுருக்்கமும் என் இருெயதலெ நிரபபேவண்டும் என்று 
நான் நிலைதெ ்காைங்கள் உண்டு. அபபடி நடபபதென்பது 
இயற்ல்கக்்கபபாற்பட்ட ஒரு தெயல். ஆைால் எபேபாதும் 
அபபடி நடக்்க ேவண்டுதமன்்ற அவெியம் இல்லை. அெற்குப 
பெிைா்க நான் ்கற்றுக்த்காண்டது என்ைதவைில், ஒரு நபலர 
நான் ேபான் முைமா்க அலழபேபன், அல்ைது அவர்்களுக்கு 
ஒரு ்கடிெம் எழுதுேவன், அல்ைது ேவறு ஏொவது வழியில் 
அவர்்கேைாடு நான் தொடர்புத்காள்ேவன். இபபடி நான் 
தெயெேபாதெல்ைாம், அவர்்கள் என்ைிடம்: “ெம்பி, ேெவன் உன் 
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முைமா்க இன்று என்ேைாடு ேபெிைார்; அென் முைம் என்லைத 
தொட்டார்” என்று என்ைிடம் அவர்்கள் கூறுவார்்கள். இது 
எவவாறு நடந்ெது என்று உங்களுக்குத தெரியுமா? ேெவஅன்பு 
எைக்குள் ்கிரிலய தெயவலெ நான் உணர்ந்ெெிைால், 
இந்ெ ேெவமைதுருக்்கம் என்ைிடமிருந்து அந்ெ நபருக்குள் 
பாயந்து தென்்றது. அலெ நான் இபதபாழுது நிலைததுப 
பார்க்கும்ேபாது, அது நான் அல்ை, ேெவேை என்பது எைக்குத 
தெைிவா்க தெரி்கி்றது. ேெவன் அன்பா்கேவ இருக்்கி்றார்; 
மற்்றவர்்கைிடதெில் நான் அன்புகூரும்ேபாது, ேெவேை என் 
மூைமா்க மற்்றவர்்கைிடதெில் அன்புகூரு்கி்றார். ஆண்டவர் 
இேயசு இபபடிதொன் ஊழியம் தெயொர். “இேயசு வந்து, ெிரைாை 
ஜைங்கலைக் ்கண்டு அவர்்கள்ேமல் மைதுரு்கி, அவர்்கைில் 
வியாெிஸ்ெர்்கைாயிருந்ெவர்்கலைச தொஸ்ெமாக்்கிைார்.” 
என்று மதேெயு 14:14 ல் வாெிக்்கிே்றாம். ஜைங்களுக்கு 
ஊழியம் தெயவெற்்காை அன்பும் மைதுருக்்கமும் ெம்மில் 
்கிரிலய தெயவலெ இேயசு உணர்ந்ெேெ, ேெவவல்ைலம 
அவர் மூைமா்க ்கடந்து தெல்வெற்்காை வழியா்க அலமந்ெது. 
மதேெயு 8:2.3 ல் குஷடேரா்கம் நில்றந்ெ ஒரு மைிெலைப 
பார்க்்கிே்றாம். யூெ நியாயபபிரமாணதெின்படி, அவன் 
அசுதெமாைவன், அவலை யாரும் தொடவும் கூடாது; 
(அவேைாடு யாரும் தொடர்புத்காள்ைவும் முடியாது. அவேைாடு 
தொடர்புத்காள்ளு்கி்றவர்்களும் அவேைாடு ்கைந்து, ெங்கலை 
அசுதெபபடுதெிக்த்காள்வார்்கள்). எைேவ அவன் தூரதெில் 
நின்று: “ஆண்டவேர, உமக்குச ெிதெமாைால் என்லைச 
சுதெமாக்்க உம்மால் ஆகும் என்று ேவண்டிக்த்காண்டான். 
இேயசு அவலை ்கிட்ட அலழதது, அவலைத தொட்டு, எைக்குச 
ெிதெமுண்டு, சுதெமாகு என்்றார், உடேை குஷடேரா்கம் நவீங்கி 
அவன் சுதெமாைான்.” அவர் அந்ெ குஷடேரா்கிேமல் மைதுரு்கி, 
அவலைத தொட்டார். ேவெதெில் நவீங்கள் அேந்க இடங்கைில் 
இேயசுவின் மைதுருக்்கதலெயும், ேெவஅன்லபயும் 
்காணைாம். இது ஏேொ ஒரு உணர்செி அல்ை, நம் மூைமா்க 
்கடந்து தெல்லும் தெயவ வீ்க மைதுருக்்கம். 

இேயசு ெிலுலவயில் தொங்கிக்த்காண்டிருக்கும்ேபாது, 
ெம்லமச சூழ இருந்ெ மக்்கலை அவர் அெி்கமா்க 
ேநெிதெபடியிைால்ொன், “பிொேவ, இவர்்களுக்கு மன்ைியும், 
ொங்கள் தெய்கி்றது இன்ைதென்று அ்றியாெிருக்்கி்றார்்கேை” 
(லுக்்கா 23:34) என்று ேவண்டிக்த்காண்டார். இவர்்கள்ொன் 
அவலர ெிலுலவயில் அல்றந்ெவர்்கள், எைினும் அவர்்கள்ேமல் 
மைதுரு்கி, அவர்்கலை மன்ைிக்கும்படி ேெவைிடம் 
ேவண்டிக்த்காண்டார். அது ஒரு உணர்செிேயா அல்ைது ஒரு 
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உணர்ேவா அல்ை, அவரா்க எடுதெ முடிவு அது. இருபபினும், 
அந்ெ மைதுருக்்கதலெ அவர் உணர்ந்து, மக்்கலை ேநாக்்கி 
அலெக்்கட்டவிழ்ததுவிட்டார்.  மறுபடியும் பி்றந்ெ உங்கள் 
ஒவதவாருவருக்குள்ளும் ேெவன் வாெம்பண்ணு்கி்றார். 
நாம் ஆரம்பிதெ 1 ேயாவான் 4:8 வெைதெின்படி, ேெவன் 
அன்பாயிருக்்கி்றார், உங்கள் மூைமா்க அவர் மற்்ற மக்்களுக்குள் 
பாயந்துதெல்ை விரும்பு்கி்றார். அலெச தெயவெற்கு இந்ெ 
மைதுருக்்கதலெ அவர் ்கட்டவிழ்தது விடு்கி்றார். உங்கள் 
மூைமா்க மற்்ற மக்்களுக்குள் அது பாயந்து தெல்வலெ 
நவீங்கள் உணருவ வீர்்கள். நவீங்கள் அலெச தெயயும்ேபாது, நவீங்கள் 
பிரெியுதெரம் த்காடுக்்க ேவண்டும். 

விேெஷமாை ஏேொ ஒன்ல்ற நவீங்கள் எபதபாழுதும் 
தெயய ேவண்டுதமன்்ற அவெியம் இல்லை. “்கர்தெர் 
தொல்லு்கி்றொவது” என்று நவீங்கள் தொல்ை ேவண்டிய 
அவெியமும் இல்லை. ெிை ேநரங்கைில், யாராவது ஒருவர்ேமல் 
உங்களுக்கு மைதுருக்்கம் வருமாைால், ேநரா்க அவர்்கைிடம் 
தென்று, அவர்்கள்ேமல் உங்கள் ல்க்கலைப ேபாட்டு, 
“்கர்தெர் உங்கலை ேநெிக்்கி்றார், ஆ்கேவ நானும் உங்கலை 
ேநெிக்்கிே்றன்” என்று நவீங்கள் கூ்றைாம். ஒருமுல்ற இது 
நடந்ெது. அொவது ெிருசெலபலய விட்டு ஓடிவிடேவண்டும் 
என்று நான் ெவீர்மாைிதது முடிவு தெயெிருந்ெ ேநரம் அது. 
ஜைங்கள் என்லைக் கு்றிதது தபாயயாை ்காரியங்கலைச 
தொன்ைார்்கள், என்லைக் த்கான்று விடுவொ்கவும் ஒருவர் 
மிரட்டி இருந்ொர். “ஆண்டவேர, நான் இஙகு இருபபொல் 
யாருக்கு என்ை பிரேயாஜைம்?” நான் தெயய முயற்ெிக்்கி்ற 
்காரியங்கலை ஒருவரும் உற்ொ்கபபடுதெமாட்ேடன் 
என்்கி்றார்்கேை என்று ஆண்டவரிடம் முல்றயிட்டு,  இலெக் 
கு்றிதது ொதொேைாடு நான் யுதெம் தெயதுத்காண்டிருந்ேென். 
அந்ெ ேநரம் பார்தது, தூரதெிைிருந்ெ ஒரு ெே்காெரன் என்லைக் 
கூபபிட்டு, என்ேைாடுகூட ெிை நிமிடங்கள் ேபெிைார். என்லை 
நவீங்கள் அலழதெென் ்காரணம் என்ை என்று அவரிடம் நான் 
ே்கட்ேடன். “ஒன்றுமில்லை, நான் உங்கலை ேநெிக்்கிே்றன் 
என்பலெ நவீங்கள் அ்றியேவண்டும் என்பெற்்கா்கேவ 
உங்கைிடம் நான் இபதபாழுது ேபெிக்த்காண்டிருக்்கிே்றன், 
நான் தஜபம்பண்ணிக் த்காண்டிருந்ெேபாது, உங்கலை 
ேநெிக்்கேவண்டும் என்்ற ேெவனுலடய மைதுருக்்கம் 
என்லை நிரபபியது, நான் உங்கலை பாராட்டு்கிே்றன்” என்று 
அவர் கூ்றிைார். அவர் என்ைிடம் ேபெிய வார்தலெ்கள் 
அவவைவுொன். என் வாழ்வில் நான் ்கடந்து தெல்்கி்ற 
்காரியங்கள் எதுவும் அவருக்குத தெரியாது, எைினும் ேெவன் 
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அந்ெ சூழ்நிலைலயப பயன்படுதெிைார். அந்ெ நபர் மூைமா்க 
என்லை ேநெிதெது ேெவேை என்பலெ நான் அ்றிேவன். அது 
என்லை ஊழியதெில் நிற்்க லவதெது, என் வாழ்க்ல்கலய 
மாற்்றி ேபாட்டது. 

ஆ்கேவ நாம் மற்்றவர்்கேைாடு ேபசு்கி்ற வார்தலெ்கள் 
ஆழமாைொ்கவும். ஏேொ அவெியமாை ஒரு முக்்கியம் 
நில்றந்ெ வார்தலெ்கைா்க இருக்்கேவண்டும் என்்ற 
அவெியமும் ்கிலடயாது. ேெவன் அன்பாயிருக்்கி்றார். அந்ெ 
அன்பு எபதபாழுதெல்ைாம் உங்கள் மூைமா்க பாயந்து 
தெல்வலெ நவீங்கள் உணரு்கி்றவீர்்கேைா. அது உங்கள் மூைமா்க 
மற்்றவர்்களுக்குள் ்கடந்து தெல்்கி்ற தெயவ வீ்க நவீேராட்டம், 
அது ேெவனுலடய தெயவ வீ்க ஜவீவன். நவீங்கள் அலெ ேமாபபம் 
பிடிக்கும்ேபாது, அென்படி நவீங்கள் தெயல்பட ேவண்டும். 
ேபாங்கள், ஏொவது தெயயுங்கள், ஏொவது தொல்லுங்கள்; 
யாராவது ஒருவருக்கு ஆெகீர்வாெமாயிருங்கள். ேெவன் 
உங்கள் நாவில் வார்தலெ்கலைப ேபாடுவார். அவர் உங்கலைப 
பயன்படுததுவார். மைதுருக்்கதொல் நில்றந்து உங்கலைச 
சுற்்றியிருக்்கி்ற மக்்களுக்கு நவீங்கள் ஊழியம் தெயயும்ேபாது. 
ஜைங்கலை ேெவன் விடுெலையாக்குவார். 
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சஷீத்�வ ர௧ளவி௧ள மற்�ம் ர௧ளவி௧�்டன் 
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள

 கு்றிபபு: ேெவன் நமக்குள் த்காடுதெிருக்்கி்றலவ்கலை 
மற்்றவர்்களுக்குள் ்கடந்து தெல்வெற்கு  நாம் அனுமெிபபது  
எபபடி என்பலெ ஆராயைாம். 

1. வாெிக்்க: பிேைேமான் 6. ேெவன் நம்மிைிருந்து பி்றருக்குள் 
பாயந்து தெல்ை அனுமெிபபெற்்காை முெல் படி என்ை? 

பிரைரமான் 6 – “உங்கைிலுள்ை ெ்கை நன்லம்களும் 
தெரியபபடு்கி்றெிைாேை உம்முலடய விசுவாெதெின் 
அந்நிேயாந்நியம் ்கி்றிஸ்து இேயசுவுக்்கா்க பயன்பட 
ேவண்டும்.” 

2. வாெிக்்க: 1 ேயாவான் 4:7,8. அன்பு மற்்றவர்்களுக்குள் ்கடந்து 
தெல்வெற்்காை  உண்லமயாை ஆொரம் என்ை?

1 ரயாவான் 4:7,8 – “பிரியமாைவர்்கேை, ஒருவரிதைாருவர் 
அன்பாயிருக்்கக்்கடேவாம்; ஏதைைில், அன்பு ேெவைால் 
உண்டாயிருக்்கி்றது; அன்புள்ை எவனும் ேெவைால் பி்றந்து, 
அவலர அ்றிந்ெிருக்்கி்றான். (8) அன்பில்ைாெவன் ேெவலை 
அ்றியான்;  ேெவன் அன்பா்கேவ இருக்்கி்றார்.”

3. “உங்கைிைிருந்து அன்பு பாயந்து தெல்வலெ நவீங்கள் 
எபதபாழுதெல்ைாம் உணரு்கி்றவீர்்கேைா, அபதபாழுதெல்ைாம் 
ேெவன் உங்கைிைிருந்து மற்்றவர்்களுக்குள் பாயந்து 
தெல்்கி்றார்” என்று ஆன்ட்ரூ கு்றிபபிடு்கி்றார். 1ேயாவான் 
4:7 ல் எந்ெ பகுெி இலெ உறுெிபபடுதது்கி்றது. 

4. வாெிக்்க: 1 த்காரிந்ெியர் 13:4-8. ேெவ அன்பின் ெிை 
ென்லம்கள் என்ை?

1 ெகாரிந்தியர் 13:4-8 - “அன்பு நவீடிய ொந்ெமும் 
ெயவுமுள்ைது, அன்புக்குப தபா்றாலமயில்லை;  அன்பு 
ென்லை பு்கழாது, இறுமாபபாயிராது. (5) அேயாக்்கி 
யமாைலெச தெயயாது,  ெற்தபாழிலவ நாடாது, 
ெிைமலடயாது, ெவீஙகு நிலையாது. (6) அநியாயதெில் 
ெந்ேொஷபபடாமல், ெதெியதெில் ெந்ேொஷபபடும். (7) 
ெ்கைதலெயும் ொஙகும். ெ்கைதலெயும் விசுவாெிக்கும். 
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ெ்கைதலெயும் நம்பும். ெ்கைதலெயும் ெ்கிக்கும். (8) அன்பு 
ஒருக்்காலும் ஒழியாது, ெவீர்க்்கெரிெைங்கைாைாலும் 
ஒழிந்துேபாம், அந்நியபாலஷ்கைாைாலும் ஓயந்துேபாம், 
அ்றிவாைாலும் ஒழிந்துேபாம்.”

5. வாெிக்்க: மதேெயு 14:14.  மற்்றவர்்களுக்கு ஊழியஞதெயய 
இேயசு உந்ெபபட்டார்? 

மத்ர்யு 14:14 - “இேயசு வந்து, ெிரைாை ஜைங்கலைக் 
்கண்டு, அவர்்கள்ேமல் மைதுரு்கி,  அவர்்கைில் 
வியாெிஸ்ெர்்கைாயிருந்ெவர்்கலைச தொஸ்ெமாக்்கிைார்.”

6. வாெிக்்க: மதேெயு 25:37-40. அன்பு, மைதுருக்்கதெிைால் 
மற்்றவர்்கலை நாம் ெந்ெிக்கும்ேபாது, உண்லமயில் நாம் 
யாலர ேநெிக்்கிே்றாம்? யாலர பராமரிக்்கிே்றாம்?

மத்ர்யு 25:37-40 - “அபதபாழுது நவீெிமான்்கள் 
அவருக்குபபிரெியுதெரமா்க:  ஆண்டவேர, நாங்கள் 
எபதபாழுது உம்லமப பெியுள்ைவரா்கக் ்கண்டு உமக்குப 
ேபாஜைங த்காடுதேொம்? எபதபாழுது உம்லமத 
ொ்கமுள்ைவரா்கக் ்கண்டு உம்முலடய ொ்கதலெத 
ெவீர்தேொம்? (38) எபதபாழுது உம்லம அந்நியரா்கக் 
்கண்டு உம்லமச ேெர்ததுக்த்காண்ேடாம்? எபதபாழுது 
உம்லம வஸ்ெிரமில்ைாெவரா்கக் ்கண்டு உமக்கு 
வஸ்ெிரங த்காடுதேொம்? (39) எபதபாழுது உம்லம 
வியாெியுள்ைவரா்கவும் ்காவைிைிருக்்கி்றவரா்கவும் ்கண்டு, 
உம்மிடதெில் வந்ேொம் என்பார்்கள். (40) அெற்கு ராஜா 
பிரெியுதெரமா்க:  மி்கவும் ெி்றியவரா்கிய என் ெே்காெரராை 
இவர்்கைில் ஒருவனுக்கு நவீங்கள் எலெச தெயெவீர்்கேைா, 
அலெ எைக்ே்க தெயெவீர்்கள் என்று தமயயா்கேவ 
தொல்லு்கிே்றன் என்பார்.” 

எபிெ�யர் 6:10 – “ஏதைன்்றால்,  உங்கள் ்கிரிலயலயயும்,  
நவீங்கள் பரிசுதெவான்்களுக்கு ஊழியஞ தெயெெிைாலும் 
தெயது வரு்கி்றெிைாலும் ெமது நாமதெிற்்கா்கக் ்காண்பிதெ 
அன்புள்ை  பிரயாெதலெயும் ம்றந்துவிடு்கி்றெற்குத ேெவன் 
அநவீெியுள்ைவரல்ைேவ.”
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தெய் வீக நவீர�ோட்டம் போ்டம் 1
ஆன்டரூ ர்ோமக்

ப்தில் ஆ்ா�ங்௧ள

1. வாெிக்்க: பிேைேமான் 6. ேெவன் நம்மிைிருந்து பி்றருக்குள் 
பாயந்து தெல்ை அனுமெிபபெற்்காை முெல் படி என்ை? 

கதிறதிஸ்� இரயசுவுக்குள அவர் நமக்குள ரபாட� 
ைவத்்திருக்கதிற நற்கதிரிையகைை அறதிந�ெகாளவ�.

2. வாெிக்்க: 1 ேயாவான் 4:7,8. அன்பு மற்்றவர்்களுக்குள் ்கடந்து 
தெல்வெற்்காை  உண்லமயாை ஆொரம் என்ை?

ர்வன்்ான் ஆ்ா�ம், ஏெனனில் ர்வன் எபெபா��ம் 
அன்பாகரவ இருக்கதிறார்.  (1 ரயாவான் 4:8)

3. “உங்கைிைிருந்து அன்பு பாயந்து தெல்வலெ நவீங்கள் 
எபதபாழுதெல்ைாம் உணரு்கி்றவீர்்கேைா, அபதபாழுதெல்ைாம் 
ேெவன் உங்கைிைிருந்து மற்்றவர்்களுக்குள் பாயந்து 
தெல்்கி்றார்” என்று ஆன்ட்ரூ கு்றிபபிடு்கி்றார். 1 ேயாவான் 
4:7 ல் எந்ெ பகுெி இலெ உறுெிபபடுதது்கி்றது?

“அன்பு ர்வனால் உண்டாயிருக்கதிற�.” (அவர்்ான் 
அன்பின் மூை  ஆ்ா�ம்)

4. வாெிக்்க:  1 த்காரிந்ெியர் 13:4-8. ேெவ அன்பின் ெிை 
ென்லம்கள் என்ை?

ரகாபபப�வ்தில் அன்பு மதிகவும் ்ாம்மாயிருக்கதிற�, 
ெபா�ைமயாயிருக்கதிற�. இ� நதிகழகாைத்்தில் 
ெசால்ைபபட�ளை�. அ்ாவ� அன்பு ெ்ா்டர்ந� 
இவவி்மாகரவ ெசயல்ப�கதிற�. கனிவான 
ெசயல்கைின் வழதியாகரவ ்ன்ைன அ� 
ெவைிபப�த்�கதிற�. அன்பு ெபாறாைமபப�வ்தில்ைை. 
எனக்கு நல்ை� நை்டெபறவில்ைைரய என்� 
ஆழந் வருத்்ம் ெகாளவர்ா அல்ை� 
பிறருை்டய ெவற்றதிையக் கண� சதினங்ெகாளைரவா 
ெசயயா� அன்பு. ்ன்ைனப பற்றதிரய ்ம்பட்டம் 
அடித்�க்ெகாளைா�,  ்ன்ைனத்்ாரன புகழந� 
ெகாளைா�,  ்ன்ைனப பற்றதிரய ரபசதிக்ெகாணடி�ா�. 
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தெய் வீக நவீர�ோட்டம் போ்டம் 1
ஆன்டரூ ர்ோமக்

இ�மாபபு ெகாளைா�, சுயத்்ால் வி�ங்கபபட�க் 
கதி்டக்கா�.  அன்பு ெபருைமயாயி�ா�, 
அகங்கா�மாயி�ா�, ் ன்ைன ஒரு  அபூர்வப ெபாருைாகக் 
காணபித்�க் ெகாளைா�.  சரியானை் ெசயவ்தில் 
மீ�்ல் ெசயயா�. அ� கர்வமாயி�ா�. ்னக்கு என்ன 
ைாபம் கதிை்டக்கும் என்ரற ர்்டா�, எைி்தில் சதினம் 
ெகாளைா�. எைி்தில் ரகாபமை்டயா�, உ்டரன ெபாங்கதி 
எழா�, ்வீைமயானை் நதிைனக்கா�, மற்றவர்க�க்குத் 
்வீைம ெசயகதிறை்ரய எபெபா��ம் நதிைனத்�க் 
ெகாணடி�ா�. மற்றவர்கள ெசய் ்வீைமகைை 
எபெபா��ம் நதிைனத்�க்ெகாணடி�ா�. அநதியாயம் 
மற்�ம்  ்வீைமயான்தில் சநர்ாஷபப்டா�. அன்பு 
சத்்தியத்்தில் சநர்ாஷபப�ம், சகைத்ை்யும் சகதிக்கும். 
எபெபா��ம் உ்விக�மாயிருக்கும். அ� ஒருரபா�ம் 
விட�க்ெகா�க்கா�, சகைத்ை்யும் நம்பும். அன்பு 
ஒருக்காலும் ஒழதியா�, அ� எபெபா��ம் மற்றவர்கைை 
பா�காக்கும், அ� �டிவுவை� ெசன்�ெகாணர்ட 
இருக்கும், அன்புக்கு �டிரவ இல்ைை. 

5. வாெிக்்க: மதேெயு 14:14.  மற்்றவர்்களுக்கு ஊழியஞதெயய 
இேயசு உந்ெபபட்டார்? 

இரயசு மற்றவர்களரமல் மன�ருகதினார். “மன�ருக்கம்” 
என்ற வார்த்ை்க்கு ஆங்கதிை அக�ா்தியில், 
“பரி்ாபம்ெகாள�ம் உணர்வு, இ�க்கம், ்யவு” என்� 
உளை�. 

6. வாெிக்்க: மதேெயு 25:37-40. அன்பு, மைதுருக்்கதெிைால் 
மற்்றவர்்கலை நாம் ெந்ெிக்கும்ேபாது, உண்லமயில் நாம் 
யாலர ேநெிக்்கிே்றாம்? யாலர பராமரிக்்கிே்றாம்?

இரயசுகதிறதிஸ்�ைவரய.

 எபிதரயர் 6:10 படிக்்கவும். 
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பாடம் 2

ஊழதியம் ெசயய வ�ங்கைை 
உபரயாகதித்்ல்

ஆன்டரூ ரவாமக்

நவீங்கள் தபற்றுக்த்காண்ட அன்லப மற்்ற மக்்கேைாடு 
எவவாறு ப்கிர்ந்துத்காள்வ வீர்்கள் –  ஒரு பயனுள்ை ஊழியரா்க 
மற்்றவர்்களுக்கு நவீங்கள் எவவிெம் விைஙகுவ வீர்்கள்? 
1 ேபதுரு 4:11 தொல்லு்கி்றது, “ஒருவன் ேபாெிதொல் 
ேெவனுலடய வாக்்கியங்கைின்படி ேபாெிக்்கக்்கடவன்.” 
இஙே்க ேெவனுலடய வாக்்கியங்கள் என்பது,  பலழய 
ஏற்பாட்டில், ஆெரிபபுக்கூடாரதெில் ம்கா பரிசுதெ ஸ்ெைதெில் 
உடன்படிக்ல்க தபட்டியில் இருந்ெ ேெவனுலடய 
வார்தலெலயக் கு்றிக்்கி்றது. அதுொன் “ேெவனுலடய 
வாக்்கியங்கள்.” ஆ்கேவ, “ேெவனுலடய வாக்்கியங்கைின்படி 
ேபாெிக்்கேவண்டும்” என்்றால், ேெவனுலடய வாயா்க நவீ ேபசு 
என்று தபாருள். ேெவைிடதெிைிருந்து  நவீ ேபசுவதுேபாை ேபசு. 
“ஒருவன் உெவிதெயொல் ேெவன் ெந்ெருளும் தபைதெின்படி 
தெயயக்்கடவன்; எல்ைாவற்்றிேையும் இேயசு்கி்றிஸ்து 
மூைமாயத ேெவன் ம்கிலமபபடும்படிேய தெயவ வீர்்கைா்க; 
அவருக்ே்க ம்கிலமயும் வல்ைலமயும் ெொ்காைங்கைிலும் 
உண்டாயிருபபொ்க.”  என்று அந்ெ வெைம் தொடரு்கி்றது. இந்ெ 
வெைம் கூறுவது என்ைதவைில், உன்னுலடய தபைதெின்படி 
அல்ை, ேெவன் உைக்குத ெந்ெருளும் தபைதெின்படிேய நவீ 
மற்்றவர்்களுக்கு ஊழியஞதெயய ேவண்டும்.

்கி்றிஸ்ெவ வாழ்வின் மி்க முக்்கியமாை ்காரியங்கைில் 
ஒன்று என்ைதவைில், நாேைா அல்ைது நவீங்கேைா மற்்ற 
நபர் ஒருவரிடம் ேபசும்ேபாது அல்ைது ஏொவது 
ஒன்ல்ற ப்கிர்ந்துத்காள்ளும், உெவிதெயயும்ேபாது, 
நம்முலடய தொந்ெ தபைதெின்படி அல்ை; ேெவேை 
வந்து நமக்குள் வாெம்பண்ணு்கி்றார். அவர் நம்மிைிருந்து 
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ேபெ ஆரம்பிதது, நம்மிைிருந்து அவர்்களுக்குள் பாயந்து 
தெல்்கி்றார். எழுதெின்பிர்காரமா்க நாம் ேெவைால் 
ஆட்த்காள்ைபபட்டவர்்கைா்க, ேெவனுலடய ஆவியாைவர் 
நம்மிைிருந்து மற்்றவர்்களுக்குள் ்கடந்து தெல்்கி்றார். 
மற்்றவர்்கேைாடு நாம் ஒரு ்காரியதலெப ப்கிர்ந்து த்காள்ைத 
தொடஙகும்ேபாது, இதுொன் ஆவியின் வரம் என்றும், 
இெற்்கா்கேவ வரம் நமக்கு அைிக்்கபபட்டிருக்்கி்றது என்பலெயும் 
நாம் நிலைவுகூர ேவண்டும். ்கி்றிஸ்துவின் ெரீரதெில் உள்ை 
ஒவதவாரு நபலரயும் ேெவன் எடுதது, அவர்்களுக்த்கன்று 
கு்றிபபிட்ட வரங்கலை அைிக்்கி்றார்.  இலெேய 1 த்காரிந்ெியர் 
12 ம் அெி்காரதெில்,  அவருலடய ெிதெதெின்படி, நம் 
ஒவதவாருவருக்கும் விதெியாெம் விதெியாெமாை வரங்கள் 
அைிக்்கபபட்டிருக்்கி்றது என்று வாெிக்்கிே்றாம். 4-6 வெைங்கள் 
இவவாறு கூறு்கி்றது, “வரங்கைில் விதெியாெங்கள்உண்டு, 
ஆவியாைவர் ஒருவேர. ஊழியங்கைிேையும் விதெியாெங்கள் 
(பை விெங்கள் – விதெியாெமாை ஊழியங்கள், விதெியாெமாை 
நிர்வா்கங்கள்) உண்டு, ்கர்தெர் ஒருவேர. ்கிரிலய்கைிேையும் 
(தெயல்படும் விெங்கைில்) விதெியாெங்கள் உண்டு, 
எல்ைாருக்குள்ளும் எல்ைாவற்ல்றயும் நடபபிக்்கி்ற 
ஆவியாைவர் ஒருவேர.” ேமேை வெைதெில் அலடபபுக் 
கு்றியில் ேபாடபபட்டுள்ை வார்தலெ்கள் என் வார்தலெ்கள். 
ேெவன் நம் எல்ைாருக்குள்ளும் ேெவன் ்கிரிலய தெய்கின்்றார் 
என்ே்ற இந்ெ வெைங்கள் கு்றிபபிடு்கின்்றை. 7 ம் வெைம் 
கூறு்கி்றபடி, “ஆவியினுலடய அநுக்்கிர்கம் அவைவனுலடய 
பிரேயாஜைதெிற்த்கன்று, அொவது ஒவதவாருவருலடய 
நன்லமக்த்கன்றும் அைிக்்கபபடு்கி்றது.”

ெைிபபட்ட நம் ஒவதவாருவருக்குள்ளும் 
இயற்ல்கக்்கபபாற்பட்ட ெக்ெிலய ேெவன் லவதெிருக்்கி்றார் 
என்று இந்ெ வெைம் கூறு்கி்றது. நவீங்கள் இலெ ஒருேவலை 
உணராமல் இருக்்கைாம், அலெக் கு்றிதது விழிபபுணர்வு 
இல்ைாமல் இருக்்கைாம், ஆைால் இது ேெவனுலடய 
வார்தலெயின் ெதெியம்.  இந்ெ ெகீஷததுவ சுவிேெஷ 
ஊழியம் பற்்றிய  புதெ்கதெில் இதுவலர நவீங்கள் 
வந்ெிருக்்கி்றவீர்்கள் என்்றால்,  ஏற்த்கைேவ இேயசுலவ 
உங்கள் ஆண்டவரா்க ஏற்றுக்த்காண்டிருபபபீர்்கள் என்்றால், 
ேெவைிடமிருந்து  தபற்றுக்த்காள்வது எபபடி என்றும், அலெ 
உங்கள் வாழ்வில் எபபடி தெயல்படுததுவது என்றும் நவீங்கள் 
்கற்றுக்த்காண்டிருபபபீர்்கள் என்்றால், பரிசுதெஆவியின் 
வல்ைலம உங்களுக்குள் தெயல்பட்டுக்த்காண்டிருக்்கி்றது 
என்பலெ நான் உறுெியா்கக் கூறுேவன். மற்்றவர்்களுக்கு 
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ேவண்டிய அற்புெங்கலை நவீங்கள் உங்களுக்குள் 
லவதெிருக்்கி்றவீர்்கள். அலெ தவைிக்த்காண்டு வந்து, 
மற்்றவர்்களுலடய வாழ்வில் அலெ தெலுததுவது உங்கள் 
ல்க்கைில்ொன் உள்ைது. ஆவியாைவர் இந்ெ வரங்கலை 
நம் ஒவதவாருவருக்கும் ெந்ெிருக்்கி்றார் என்று ேவெம் 
கூறு்கி்றபடியால், இந்ெ விஷயதெில் ஒரு நபர்கூட 
விடபபடவில்லை. ஞாைதலெப ேபாெிக்கும் வெைம், 
அ்றிலவ உணர்ததும் வெைம், ஆவி்கலைப பகுதெ்றிெல்,  
அற்புெங்கலைச தெயயும் ெக்ெி, குணமாக்கும் வரங்கள் 
ேபான்்ற ஆவியின் ஒன்பது வரங்கள் 1 த்காரிந்ெியர் 12 ம் 
அெி்காரதெில் பட்டியைிடபபட்டுள்ைது. ேமலும், ேராமர் 
12 ம் அெி்காரதெில் மற்்ற வரங்கள் கு்றிபபிடபபட்டுள்ைை. 
நவீங்கேை அலெப படிதது, பரிசுதெஆவியாைவர் உங்களுக்குள் 
லவதெிருக்்கி்ற விேெஷ அபிேஷ்கதலெ – விேெஷ 
ெி்றலமலய, தபைதலெ  உணர்ந்துத்காண்டு, மற்்றவர்்களுக்கு 
ஊழியஞ தெய்கி்றவர்்கைாய மா்றேவண்டும். நான் தெய்கி்ற 
வழியிேை ஒவதவாருவரும் ஊழியம் தெயய இயைாது, 
உொரணதெிற்கு. ேபாெிக்கும் ஊழியம் உங்களுக்கு இல்ைாமல் 
இருக்்கைாம், ஆைால் ்கி்றிஸ்துவின் ெரீரதெில் உள்ை 
ஒவதவாரு நபரும் ெங்கள் விசுவாெதலெ மற்்ற நபருடன் 
ப்கிர்ந்துத்காள்ளும்ேபாது, அென் மூைம் மற்்றவர்்களுக்கு 
ஏேொ ஒன்ல்ற ேபாெிக்்க முடியும். ேபாெிபபெற்த்கன்ே்ற 
அலழக்்கபபட்டவர்்களும், ேபாெிதது, ெலபலய ேமயக்கும் 
அலழபபு தபற்்றவர்்களும்  உள்ைைர்,   இரக்்கம் தெய்கி்ற(hospitality)  
ஊழியதலெப தபற்்றவர்்களும் உள்ைைர் என்று ேராமர் 12 ல் 
கு்றிபபிடபபட்டுள்ைது, அது அவர்்களுக்கு ேெவன் ெந்ெ வரம். 
இலெ வாெிக்்கி்ற உங்கைில் அேந்கருக்குள் ஏொவது ஒரு 
வரம் அல்ைது ேெவன் ெந்ெருைிை தபைம், ஆற்்றல் இருக்கும், 
ஆைால் நவீங்கள் அலெக் கு்றிதது விழிபபுணர்வு இல்ைாமல் 
இருக்்கக்கூடும். மற்்றவர்்களுக்கு நான் ஆெகீர்வாெமாய 
இருக்்க ேவண்டும் என்்ற வாஞலெ மாதெிரம் உங்களுக்குள் 
இருக்கும். நவீங்கள் ஒரு அல்றக்குள் தெல்லும்ேபாது, 
அஙே்க வியாெியாயிருக்்கி்ற ஒரு நபலரக் ்காணும்ேபாது 
உடேை அவர்்கலை தூக்்கிவிடு்கி்ற ்கைிவுள்ை ஒருவரா்க 
நவீங்கள் இருக்்கக்கூடும். அவர்்கள்ேமல் பரிொபம்த்காண்டு,  
அவர்்கள் தெல்லு்கி்ற ்கடிைமாை நிலைலய நன்கு 
உணர்ந்ெவர்்கைாய, அவர்்கள் நைம்தபறும்படி அவர்்களுக்கு 
உெவி தெய்கி்றவர்்கைாய நவீங்கள் இருக்்கக்கூடும். அது 
இயற்ல்கக்்கபபாற்பட்ட ேெவனுலடய வரம் என்பலெ நவீங்கள் 
அ்றிவ வீர்்கைா? 
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பி்றருக்குக் த்காடுக்கும் வரதலெ உலடயவர்்கைா்க 
இருக்கும்படி ெிைர் அலழக்்கபபட்டிருக்்கி்றார்்கள் என்று 
ேராமர் 12 கூறு்கி்றது, அபபடிபபட்டவர்்கள் பணதலெ 
ெம்பாெிக்கும் ஆற்்றல் உள்ைவர்்கைா்கவும் அென் 
மூைம் சுவிேெஷஊழியதலெத ொஙகு்கி்றவர்்கைா்கவும் 
இருபபார்்கள்.  அது அவர்்களுலடய வரம், அவர்்களுலடய 
வாழ்விற்்காை அலழபபு அது, உங்கைில் ெிைர் இெற்த்கன்ே்ற 
அலழக்்கபபட்டிருக்்கி்றவீர்்கள். ெிைருக்குப புதெி தொல்லு்கி்ற 
ஊழியம் இருக்கும், ெிைருக்கு நிர்வா்க ஊழியம் இருக்கும், 
ேராமர் 12 ல் கு்றிபபிடபபட்டுள்ை இலவ்கள், உெவி தெய்கி்ற 
வரங்கள் என்று அலழக்்கபபடு்கின்்றை.  இலவ்கதைல்ைாம் 
ெலப  பற்்றிய ்காரியங்கைில் மட்டுமல்ை, நாம் நமது 
அனுெிை வாழ்வில் மக்்கேைாடுள்ை நமது மற்்ற 
்காரியங்கைிலும் உள்ைை. ேொர்ந்துேபாய இருக்்கி்றவர்்கலை 
உற்ொ்கபபடுததும் ெி்றலம உள்ைவர்்கைா்க உங்கைில் ெிைர் 
இருக்்கக்கூடும், ேபாெிக்கும் வரதலெயுலடய நான் இலெ 
ஒருேபாதும் தெயய முடியாெவைா்க இருக்்கக்கூடும். 
ொொரணமா்க ஒருவர் ேொள்மமீது உங்கள் ல்க்கலைப ேபாட்டு, 
அவர்்கலை ஆெகீர்வெிதது, அவர்்கலைப தபைபபடுததும் 
இயற்ல்கக்்கபபாற்பட்ட வரதலெயுலடயவர்்கைா்க நவீங்கள் 
இருக்்கக்கூடும்.  இஙே்க நான் கூ்றவரு்கி்றது என்ைதவைில்,  
இபபடிபபட்ட வரதலெ உலடய நவீங்கள், இலெ ஏேொ 
இயற்ல்கயாை ஒன்்றா்கேவா, அல்ைது, “நான் அபபடிபபட்ட 
லடபபாை ஆள்” என்று ொொரணமா்க கூ்றேவா கூடாது. 
நான் இபபடிபபட்ட நபர் என்று உங்கலை நவீங்கேை ஒரு 
வல்கபபடுதெிக் த்காள்ைக்கூடாது.  இது ேெவன் உங்களுக்குள் 
லவததுள்ை இயற்ல்கக்்கபபாற்பட்ட ெக்ெி என்றும், அந்ெ 
இயற்ல்கக்்கபபாற்பட்ட ெக்ெி, வரம்ொன் ெிை ்காரியங்கலை 
நவீங்கள் பிரதேய்கமா்க தெயவெற்கும், மற்்றவர்்கலை 
்கவர்ந்ெிழுபபெற்கும்  உங்களுக்குக் த்காடுக்்கபபட்டிருக்்கி்றது 
என்பலெ நவீங்கள் அ்றிந்துத்காள்ை ேவண்டும். 

நவீங்கள் மற்்றவர்்களுக்கு ஊழியஞதெயயும்ேபாது, 
ேெவன் உங்களுக்குள் லவததுள்ை ேெவனுலடய 
்காரியங்கைின்படி ஊழியம் தெயயேவண்டும்.  முழு 
ேநரமும் தெைவழிதேொ, நம்முலடய ேவலை்கைிேைா 
அல்ைது நாம் ேபா்கி்ற எவவிடங்கைிலுேமா எபபடிேயா நாம் 
ஊழியம் தெய்கி்றவர்்கைாய இருக்்கேவண்டும். உங்கள் 
அண்லட வ வீட்டார், அல்ைது நவீங்கள் ேபா்கி்ற ்கலட்கைில் 
நவீங்கள் ஊழியம் தெயயும்ேபாது, ேெவன் உங்களுக்த்கன்று 
ெந்ெருைிை தபைதெின்படிேய தெயயேவண்டும்;  உங்கள் 
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தபைதெின்படி அல்ை. ஆ்கேவ, தஜபதெின் மூைம் ேெவலைத 
ேெடி, ேெவன் உங்களுக்குள் லவததுள்ை வரங்கலை 
்கண்டுபிடிக்கும்படி உங்கலை நான் உற்ொ்கபபடுதது்கிே்றன், 
அலவ்கலை ஏேொ ஒன்்றா்க ்கருெி விட்டுவிடாெிருங்கள்,  
பரிசுதெஆவியாைவர் உங்கள் ஒவதவாருவருக்குள்ளும் 
ஏேொ ஒரு வரதலெ ேபாட்டு லவதெிருக்்கி்றார் என்பலெ 
அ்றிந்துணர்ந்து  த்காண்டு, உங்களுக்குள் ேெவன் லவததுள்ை 
வரதெின் மூைம் மற்்றவர்்களுக்கு ஊழியஞ தெயயுங்கள். 

இலவ்கலை தெயல்படுதெ ்காைமும் பயிற்ெியும் எடுக்கும். 
முெல் ெடலவேய நவீங்கள் மி்கச ேநர்தெியா்க, ெரியா்க 
தெயல்படமாட்டீர்்கள், அெிைிமிதெம் அலெச தெயல்படுதெ 
பயந்துவிடாெிருங்கள். நவீங்கள் பிலழ தெயதுவிட்டால், 
ேெவன் உடேை ெிங்காெைதலெவிட்டு இ்றங்கி உங்கலை 
ெண்டிததுவிடமாட்டார், உங்களுலடய இருெய உண்லமலய 
மற்்ற மக்்கள் பார்பபார்்கள்.  ெிை ்காரியங்கலை நவீங்கள் 
பூரணமா்க தெயயாவிட்டாலும், அலெச தெயயேவண்டும் 
என்று உங்கலைத தூண்டு்கி்ற அந்ெ அன்பு பி்றருக்கு 
ஊழியஞதெயயும். ஆ்கேவ மற்்றவர்்களுக்கு ஊழியம் 
தெயய ஆரம்பியுங்கள்,  ேெவன் உங்களுக்கு வரங்கலை 
அைிதெிருக்்கி்றார் என்பலெ அ்றிந்துத்காண்டு, அவர் 
உங்களுக்குத ெந்ெிருக்்கி்ற அந்ெ இயற்ல்கக்்கபபாற்பட்ட 
ெக்ெிலய மற்்றவர்்கேைாடு ப்கிர்ந்துத்காள்ளுங்கள். 
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சஷீத்�வ ர௧ளவி௧ள மற்�ம் ர௧ளவி௧�்டன் 

பயன்ப�ம் வசனங்௧ள 

1. வாெிக்்க:  1 ேபதுரு 4:11. யாருலடய தபைதெிைிருந்து 
ஊழியம் தெயய ேவண்டும்? 

1 ரப�ரு 4:11 – “ஒருவன் ேபாெிதொல் ேெவனுலடய 
வாக்்கியங்கைின்படி ேபாெிக்்கக்்கடவன்; ஒருவன் 
உெவிதெயொல் ேெவன் ெந்ெருளும் தபைதெின்படி 
தெயயக்்கடவன். எல்ைாவற்்றிேையும் இேயசு்கி்றிஸ்து 
மூைமாய தெயயக்்கடவன்; எல்ைாவற்்றிேையும் 
இேயசு்கி்றிஸ்து மூைமாயத ேெவன் ம்கிலமபபடும்படிேய 
தெயவ வீர்்கைா்க; அவருக்ே்க ம்கிலமயும் வல்ைலமயும் 
ெொ்காைங்கைிலும் உண்டாயிருபபொ்க. ஆதமன்.”

2. வாெிக்்க:  1 த்காரிந்ெியர் 12:4 – விதெியாெம் விதெியாெமாை, 
பைவிெ வரங்கள் உள்ைை, ஆைால் இலவ்கள் 
எல்ைாவற்்றிற்கும் மூை ஆொரம் யார்?

1 ெகாரிந்தியர் 12:4 – “வரங்கைில் விதெியாெங்கள் உண்டு, 
ஆவியாைவர் அவேர.”

3. வாெிக்்க:  1 த்காரிந்ெியர் 12: 6-10. ெரியாை பெதலெத 
ேெர்ந்தெடுக்்கவும். 

A) ேெவன் ஒேர ஒரு வழியில்ொன் ்கிரிலய    
தெய்கி்றார்.

B) ேெவன் பைவிெ மக்்கள் மூைம் பைவிெங்கைில் 
்கிரிலய தெய்கி்றார்.

C) ேெவன் பிரெங்கியார் மூைமா்க மட்டுேம ்கிரிலய   
தெய்கி்றார். 

1 ெகாரிந்தியர் 12:6-10  – “்கிரிலய்கைிேையும் விதெியாெங்கள் 
உண்டு, எல்ைாருக்குள்ளு எல்ைாவற்ல்றயும் 
நடபபிக்்கி்ற ேெவன் ஒருவேர. (7) ஆவியினுலடய 
அநுக்்கிர்கம் அவைவனுலடயபிரேயாஜைதெித்கன்று 
அைிக்்கபபட்டிருக்்கி்றது. (8) எபபடிதயைில், ஒருவனுக்கு 
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ஆவியிைாேை ஞாைதலெப ேபாெிக்்கம் வெைமும், 
ேவத்றாருவனுக்கு அந்ெ ஆவியிைாேைேய குணமாக்கும் 
வரங்களும்,  (9) ேவத்றாருவனுக்கு அந்ெ ஆவியிைாேைேய 
விசுவாெமும், ேவத்றாருவனுக்கு அந்ெ ஆவியிைாேைேய 
குணமாக்கும் வரங்களும், (10) ேவத்றாருவனுக்கு 
அற்புெங்கலைச தெயயும் ெக்ெியும், ேவத்றாருவனுக்குத 
ெவீர்க்்கெரிெைம் உலரதெலும்,ேவத்றாருவனுக்கு ஆவி்கலைப 
பகுதெ்றிெலும், ேவத்றாருவனுக்குப பற்பை பாலஷ்கலைப 
ேபசுெலும், ேவத்றாருவனுக்குப பாலஷ்கலை 
வியாக்்கியாைம்பண்ணுெலும் அைிக்்கபபடு்கி்றது.”

4. வாெிக்்க: 1 த்காரிந்ெியர் 12:7.  ெரியா – ெவ்றா? 
பரிசுதெஆவியாைவரின் பிரென்ைமும், ஆவியின் 
வரங்களும் எல்ைாருலடய நன்லமக்்கா்க நம் 
ஒவதவாருவருக்கும் அைிக்்கபபட்டிருக்்கி்றது. 

5. வாெிக்்க:  1 த்காரிந்ெியர் 12:8-10.   ேெவன் ஜைங்களுக்குத 
ெரு்கி்ற வரங்கைில் ெிைவற்ல்ற பட்டியைிடு்க. 

6. வாெிக்்க: ேராமர் 12:6-8. ேெவன் ஜைங்களுக்குத ெரு்கி்றொ்க 
இஙே்க கு்றிபபிடபபட்டுள்ை வரங்கலைக் கு்றிதது ெற்று 
வர்ைிக்்கவும். 

ர�ாமர் 12:6-8 - “நமக்கு அருைபபட்ட 
்கிருலபயின் படிேய நாம் தவவேவ்றாை 
வரங்களுள்ைவர்்கைாைபடியிைாேை, நம்மில் 
ெவீர்க்்கெரிெைஞதொல்லு்கி்ற வரதலெயுலடயவன் 
விசுவாெப பிரமாணததுக்குதே்கற்்றொ்கச 
தொல்ைக்்கடவன்.  ஊழியஞதெய்கி்றவன் 
ஊழியதெிலும், ேபாெிக்்கி்றவன் ேபாெிக்்கி்றெிலும், 
புதெிதொல்லு்கி்றவன் புதெிதொல்லு்கி்றெிலும் 
ெரிதெிருக்்கக்்கடவன்;  ப்கிர்ந்துத்காடுக்்கி்றவன் 
வஞெலையில்ைாமல் த்காடுக்்கக்்கடவன்; 
முெைாைியாைவன் ஜாக்்கிரலெயாயிருக்்கக்்கடவன்; 
இரக்்கஞதெய்கி்றவன் உற்ொ்கததுடேை 
தெயயக்்கடவன்.”

7. இந்ெ வரங்கைில் ஏொவது ஒன்று உங்கள் மூைமா்க 
்கிரிலய தெயவலெ நவீங்கள் ்கவைிதெிருக்்கி்றவீர்்கைா?
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2 ்வீரமாத்ர்யு 4:11 – “லூக்்காமாதெிரம் என்ேைாேட 
இருக்்கி்றான். மாற்குலவ உன்ேைாேட கூட்டிக்த்காண்டுவா;  
அவன் எைக்குப பிரேயாஜைமுள்ைவன்.”

அபரபாஸ்்ைர் 13:1 – “அந்ெிேயா்கியா பட்டணதெிலுள்ை 
ெலபயிேை பர்ைாபாவும், நவீ்கர் என்ைபபட்ட ெிமிேயானும், 
ெிேரேை ஊராைா்கிய லூ்கியும், ்காற்பஙகு ேெொெிபெியா்கிய 
ஏேராதுடேைகூட வைர்க்்கபபட்ட மைாயபீனும், ெவுலும், 
ெவீர்க்்கெரிெி்கைாயும் ேபாெ்கர்்கைாயும் இருந்ொர்்கள்.”

அபரபாஸ்்ைர் 13:15 - “நியாயபபிரமாணமும் ெவீர்க்்கெரிெை 
ஆ்கமமும் வாெிததுமுடிந்ெபின்பு:  ெே்காெரேர, நவீங்கள் 
ஜைங்களுக்குப புதெி தொல்ை விரும்பிைால் தொல்லுங்கள் 
என்று தொல்லும்படி தஜபஆையதெலைவர்்கள் 
அவர்்கைிடதெில் ஆள் அனுபபிைார்்கள்.”

8. வாெிக்்க:  1 த்காரிந்ெியர் 12:7. யார் பைைலடயேவண்டும் 
இந்ெ வரங்கைிைிருந்து எெிர்பார்க்்கபபடு்கி்றது? 

நவீ்திெமாழதிகள 22:9 - “்கருலணக்்கண்ணன் 
ஆெகீர்வெிக்்கபபடுவான்;  அவன் ென் ஆ்காரதெில் 
ெரிதெிரனுக்குக் த்காடுக்்கி்றான்.”

அபரபாஸ்்ைர் 20:28 - “ஆல்கயால், உங்கலைக்கு்றிததும், 
ேெவன் ெம்முலடய சுயரதெதெிைாேை 
ெம்பாெிததுக்த்காண்ட ெமது ெலபலய ேமயபபெற்குப 
பரிசுதெஆவி உங்கலைக் ்கண்்காணி்கைா்க லவதெ மந்லெ 
முழுவலெயுஙகு்றிததும், எசெரிக்ல்கயாயிருங்கள்.”

மத்ர்யு 5:7 - “இரக்்கமுள்ைவர்்கள் பாக்்கியவான்்கள்;  
அவர்்கள் இரக்்கம்தபறுவார்்கள்.”

1 ெகாரிந்தியர் 12:7 - “ஆவியினுலடய அனுக்்கிர்கம் 
அவைவனுலடய பிரேயாஜைதெிற்த்கன்று 
அைிக்்கபபட்டிருக்்கி்றது.”
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ப்தில் ஆ்ா�ங்௧ள

1. வாெிக்்க:  1 ேபதுரு 4:11. யாருலடய தபைதெிைிருந்து 
ஊழியம் தெயய ேவண்டும்? 

ர்வனுை்டய ெபைத்்திைதிருந�.

2. வாெிக்்க:  1 த்காரிந்ெியர் 12:4 – விதெியாெம் விதெியாெமாை, 
பைவிெ வரங்கள் உள்ைை, ஆைால் இலவ்கள் 
எல்ைாவற்்றிற்கும் மூை ஆொரம் யார்?

ர்வன் / பரிசுத்்ஆவியானவர். 

3. வாெிக்்க:  1 த்காரிந்ெியர் 12:6. ெரியாை பெதலெத 
ேெர்ந்தெடுக்்கவும். 

B) ர்வன் பைவி் மக்கள மூைம் பைவி்ங்கைில் 
கதிரிைய ெசயகதிறார்.

4. வாெிக்்க: 1 த்காரிந்ெியர் 12:7.  ெரியா – ெவ்றா? 
பரிசுதெஆவியாைவரின் பிரென்ைமும், ஆவியின் 
வரங்களும் எல்ைாருலடய நன்லமக்்கா்க நம் 
ஒவதவாருவருக்கும் அைிக்்கபபட்டிருக்்கி்றது. 

சரி. 

5. வாெிக்்க:  1 த்காரிந்ெியர் 12:8-10.   ேெவன் ஜைங்களுக்குத 
ெரு்கி்ற வரங்கைில் ெிைவற்ல்ற பட்டியைிடு்க. 

ஞானத்ை்ப ரபா்திக்கும் வசனம் = ர்வனுை்டய 
சதிநை் மற்�ம் ர்வனுை்டய ரநாக்கம் 
பற்றதி ர்வனி்டத்்திைதிருந� ெவைிபப�கதிற 
இயற்ைகக்கபபாற்பட்ட ெவைிபபா�.

 அபேபாஸ்ெைர் 27:21-25 ஐ பார்க்்கவும். 

அறதிைவ உணர்த்�ம் வசனம் =  எந் ஒரு உணைம 
மற்�ம் சம்பவங்கைைப பற்றதியும், ர்வனி்டத்்திைதிருந� 
ெவைிபப�கதிற இயற்ைகக்கபபாற்பட்ட ெவைிபபா�கள.
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 அபேபாஸ்ெைர் 9:11-12 ஐ பார்க்்கவும். 

விசுவாச வ�ம் = சநர்கம்  அல்ை� எவவி் கா�ண 
காரியங்கைையும் அறதிய �ற்ப்டாமல் ர்வைன 
விசுவாசதிக்கும் இயற்ைகக்கபபாற்பட்ட சக்்தி. 

 1 த்காரிந்ெியர் 13:2 ஐ பார்க்்கவும். 

குணமாக்கும் வ�ங்கள =  மனுஷவீக உ்வி மற்�ம் 
மருத்�வமதின்றதி வியா்திகைைக் குணமாக்கும் 
இயற்ைகக்கபபாற்பட்ட சக்்தி. 

 மாற்கு 16:18 ஐ பார்க்்கவும். 

அற்பு்ங்கைைசெசயயும்சக்்தி =  இயற்ைக வி்திக�க்கு 
மாறாக அற்பு்ங்கைை உண�பணணும் ெ்யவ வீக 
கு�க்கீ�. 

 எபிதரயர் 2:3-4 ஐ பார்க்்கவும். 

்வீர்க்க்ரிசனம் = ரபசுகதிற ர்வஊழதியர்  ர்வனால் 
ஏவபபட� ரபசும் இயற்ைகக்கபபாற்பட்ட வார்த்ை்கள. 

 அபேபாஸ்ெைர் 11:27-28;  1 த்காரிந்ெியர் 14:3 ஐ பார்க்்கவும்.

ஆவிகைைப பகுத்்றதி்ல் = ர்வனுை்டய பி�சன்னம் 
மற்�ம் ஆவிகைின் ெசயல்பா�கள பற்றதி, 
ர்வனி்டத்்திைதிருந� ெவைிபப�ம் இயற்ைககபபாற்பட்ட 
ெவைிபபா�கள. 

 அபேபாஸ்ெைர் 16:16-18 ஐ பார்க்்கவும். 

பற்பை பாைஷகைைப ரபசு்ல் = ர்வனால் 
ஏவபபட�, ்னக்குத் ெ்ரியா் பாைஷயில் ரபசபப�ம் 
இயற்ைககபபாற்பட்ட வார்த்ை்கள ( ரபசுகதிற நபருக்குத் 
்ான் என்ன பாைஷயில் ரபசுகதிரறன் என்� ெ்ரியா�).

 அபேபாஸ்ெைர் 2:4-11 ஐ பார்க்்கவும். 
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பாைஷகைை வியாக்கதியானம்பணணு்ல் = ர்வனால் 
ஏவபபட�, ்னக்குத் ெ்ரியா்  பாைஷைய 
ெமாழதிெபயர்க்கும் இயற்ைகக்கபபாற்பட்ட சக்்தி. 

 1 த்காரிந்ெியர் 14:13-14 ஐ பார்க்்கவும். 

6. வாெிக்்க: ேராமர் 12:6-8. ேெவன் ஜைங்களுக்குத ெரு்கி்றொ்க 
இஙே்க கு்றிபபிடபபட்டுள்ை வரங்கலைக் கு்றிதது ெற்று 
வர்ைிக்்கவும். 

்வீர்க்க்ரிசனம் = ர்வனால் ஏவபபட�, ரபசுபவர் ்ான் 
அறதியா் பாைஷயில் (அறதிந் பாைஷயிலும்) ரபசும் 
இயற்ைகக்கபபாற்பட்ட வார்த்ை்கள.

ஊழதியம் =  மற்றவர்க�க்கு ஊழதியம் ெசய்ல், 
நை்ட�ை்டய  ரசைவ. 

 2 ெவீேமாதேெயு 4:11 ஐ பார்க்்கவும். 

ரபா்தித்்ல் = விவரித்்ல், விைக்கமைித்்ல், ர்வன் 
ெசான்னைவகைை ர்வன் கூறதிய கருத்்திரை 
மக்க�க்குச ெசால்லு்ல். 

 அபேபாஸ்ெைர் 13:1 ஐ பார்க்்கவும். 

புத்்திெசால்லு்ல் = ரவணடிக்ெகாள�்ல், புத்்திம்தி 
கூ�்ல், ஊக்கமைித்்ல், ெசயயும்படி கனிவு்டன் 
கூ�்ல், அறதிவுை� கூ�்ல், ர்�்ல் கூ�்ல் அல்ை� 
எசசரித்்ல். 

 அபேபாஸ்ெைர் 13: 15 ஐ பார்க்்கவும். 

பகதிர்ந�ெகா�த்்ல் = ர்வனுக்கும் மற்றவர்க�க்கும் 
நன்ெகாை்டகைை, பரிசுகைை ்ா�ாைமாக ெகா�த்்ல். 

 நவீெிதமாழி்கள் 22:9  ஐ பார்க்்கவும். 

�்ைாைி =  ந்டத்�்ல் அல்ை� ்ைைைமத்�வம். 

 அபேபாஸ்ெைர் 20:28  ஐ பார்க்்கவும். 



25

ஊழியம் செயய வரங்களை உபயயோ்கித்தல்   போடம் 2
ஆன்ட்ரூ யவோமக்

இ�க்கம்ெசய்ல் = இ்டறைை்டந்வர் அல்ை� பரி்ாப 
நதிைையில் உளைவர்க�க்கு மன�ருக்கத்ை் 
காணபித்்ல். 

 மதேெயு 5:7  ஐ பார்க்்கவும். 

7. இந்ெ வரங்கைில் ஏொவது ஒன்று உங்கள் மூைமா்க ்கிரிலய 
தெயவலெ நவீங்கள் ்கவைிதெிருக்்கி்றவீர்்கைா? அபபடியாைால் 
எந்ெ வரங்கள்? 

8. வாெிக்்க:  1 த்காரிந்ெியர் 12:7. யார் பைைலடயேவண்டும் 
என்று இந்ெ வரங்கைிைிருந்து எெிர்பார்க்்கபபடு்கி்றது? 

 ஒவதவாருவரும். மற்்றவர்்களுக்கு உெவி தெயயும்படியா்க 
நவீங்கள் வரங்கலை உபேயா்கிபபென் மூைம், உங்கள் 
மூைமா்க ேெவன் ்கிரிலய தெயயும்படியா்க நவீங்கள் 
அனுமெி அைிக்்கி்றவீர்்கள். 
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பா்டத்்திைதிருந� இன்னும் சதிை ரசர்க்ைக 
வசனங்கள

அபரபாஸ்்ைர் 27:21-25 - “அேந்கநாள்.வர்்கள் ேபாஜைம் 
பண்ணாமல் இருந்ெேபாது, பவுல் அவர்்கள் நடுவிேை 
நின்று: மனுஷேர, இந்ெ வருதெமும் ேெெமும் 
வராெபடிக்கு என் தொல்லைக்ே்கட்டு, ்கிேரதொெவீலவ 
விட்டுப பு்றபபடாமல் இருக்்கேவண்டியொயிருந்ெது. 
ஆ்கிலும் ெிடமைொயிருங்கதைன்று உங்களுக்குத 
லெரியஞதொல்லு்கிே்றன். ்கபபற்ேெெேமயல்ைாமல் 
உங்கைில் ஒருவனுக்கும் பிராணசேெெம் வராது. 
ஏதைன்்றால், என்லை ஆட்த்காண்டவரும் நான் 
ேெவிக்்கி்றவருமாை ேெவனுலடய தூெைாைவன் இந்ெ 
இராதெிரியிேை என்ைிடதெில் வந்து நின்று:  பவுேை, 
பயபபடாேெ, நவீ இராயனுக்கு முன்பா்க நிற்்கேவண்டும். 
இேொ, உன்னுடேைகூட யாதெிலரபண்ணு்கி்ற 
யாவலரயும் ேெவன் உைக்குத ெயவுபண்ணிைார் 
என்்றான். ஆைபடியிைால் மனுஷேர, ெிடமைொயிருங்கள். 
எைக்குச தொன்ைபடிேய நடக்கும் என்று ேெவைிடதெில் 
நம்பிக்ல்கயாயிருக்்கிே்றன்.”

அபரபாஸ்்ைர் 9:11-12 - “அபதபாழுது ்கர்தெர்:  நவீ 
எழுந்து ேநர்ததெருவு என்ைபபட்ட தெருவுக்குப ேபாய, 
யூொவின் வ வீட்டிேை ெர்சுபட்டணதொைா்கிய ெவுல் 
என்னும் ேபருள்ை ஒருவலைத ேெடு, அவன் இபதபாழுது 
தஜபம்பண்ணு்கி்றான். அைைியா என்னும் ேபருள்ை ஒரு 
மனுஷன் ென்ைிடதெில் வரவும், ொன் பார்லவயலடயும்படி 
ென்ேமல் ல்கலவக்்கவும் ெரிெைங்கண்டான் என்்றார்.”

1 ெகாரிந்தியர் 13:2 - “நான் ெவீர்க்்கெரிெை வரதலெ 
உலடயவைாயிருந்து, ெ்கை இர்கெியங்கலையும், ெ்கை 
அ்றிலவயும் அ்றிந்ொலும், மலை்கலைப ேபர்க்்கதெக்்கொ்கச 
ெ்கை விசுவாெமுள்ைவைாயிருந்ொலும், அன்பு 
எைக்்கிராவிட்டால் நான் ஒன்றுமில்லை.”

மாற்கு 16:18 - “ெர்பபங்கலை எடுபபார்்கள்;  ொவுக்ே்கதுவாை 
யாதொன்ல்றக் குடிதொலும் அது அவர்்கலைச 
ேெெபபடுதொது; வியாெிஸ்ெர்ேமல் ல்க்கலை லவபபார்்கள், 
அபதபாழுது அவர்்கள் தொஸ்ெமாவார்்கள்  என்்றார்.”
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எபிெ�யர் 2:3-4 - “முெைாவது ்கர்தெர் மூைமாய 
அ்றிவிக்்கபபட்டு, பின்பு அவரிடதெில் ே்கட்டவர்்கைாேை 
நமக்கு உறுெியாக்்கபபட்டதும், அலடயாைங்கைிைாலும் 
அற்புெங்கைிைாலும் பைவிெமாை பைதெ 
தெயல்க்கைிைாலும், ெம்முலடய ெிதெதெின்படி 
ப்கிர்ந்துத்காடுதெ பரிசுதெஆவியின் வரங்கைிைாலும், 
ேெவன் ொேம ொட்ெி த்காடுதெதுமாயிருக்்கி்ற 
இவவைவு தபரிொை இரட்ெிபலபக்கு்றிதது நாம் 
்கவலையற்்றிருபேபாமாைால் ெண்டலைக்கு எபபடித 
ெபபிததுக்த்காள்ளுேவாம்.”

அபரபாஸ்்ைர் 11:27-28 - “அவர்்கைில் ஒருவைா்கிய 
அ்கபு எழுந்து, உை்கதமஙகும் த்காடிய பஞெம் உண்டாகும் 
என்று ஆவியாைவராேை அ்றிவிதொன்;  அது அபபடிேய 
்கிைவுெியு ராயனுலடய நாட்்கைில் உண்டாயிற்று.”

1 ெகாரிந்தியர் 14:3 - “ெவீர்க்்கெரிெைஞ தொல்லு்கி்றவேைா 
மனுஷருக்குப பக்ெிவிருதெியும், புதெியும், ஆறுெலும் 
உண்டா்கதெக்்கொ்கப ேபசு்கி்றான்.”

அபரபாஸ்்ைர் 16:16-18 - “நாங்கள் தஜபம்பண்ணு்கி்ற 
இடததுக்குப ேபால்கயில் கு்றிதொல்ை ஏவு்கி்ற 
ஆவிலயக்த்காண்டிருந்து, கு்றிதொல்லு்கி்றெிைால் ென் 
எஜமான்்களுக்கு மிகுந்ெ ஆொயதலெ உண்டாக்்கிை 
ஒரு தபண் எங்களுக்கு எெிர்பட்டாள். அவன் பவுலையும் 
எங்கலையும் பின் தொடர்ந்து வந்து:  இந்ெ மனுஷர் 
உன்ைெமாை ேெவனுலடய ஊழியக்்காரர், இரட்ெிபபின் 
வழிலய நமக்கு அ்றிவிக்்கி்றவர்்கள் என்று ெதெமிட்டாள். 
இபபடி அேந்கநாள் தெயது த்காண்டுவந்ொள். பவுல் 
ெிைஙத்காண்டு, ெிரும்பிபபார்தது: நவீ இவலை விட்டுப 
பு்றபபடும்படி இேயசு்கி்றிஸ்துவின் நாமதெிைாேை 
உைக்குக் ்கட்டலையிடு்கிே்றன் என்று அந்ெ ஆவியுடேை 
தொன்ைான்;  அந்ேநரேம அது பு்றபபட்டுப ேபாயிற்று.”

அபரபாஸ்்ைர் 2:4-11 - “அல்ைாமலும் அக்்கிைிமயமாை 
நாவு்கள்ேபாைப பிரிந்ெிருக்கும் நாவு்கள் அவர்்களுக்குக் 
்காணபபட்டு, அவர்்கள் ஒவதவாருவர்ேமலும் வந்து 
அமர்ந்ெது. அவர்்கதைல்ைாரும் பரிசுதெஆவியிைாேை 
நிரபபபபட்டு, ஆவியாைவர் ெங்களுக்குத ெந்ெருைிை 
வரதெின்படிேய தவவேவறு பாலஷ்கைிேை 
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ஊழியம் செயய வரங்களை உபயயோ்கித்தல்   போடம் 2
ஆன்ட்ரூ யவோமக்

ேபெததொடங்கிைார்்கள். வாைதெின்்ககீழிருக்்கி்ற ெ்கை 
ேெெதொரிலுமிருந்துவந்ெ ேெவபக்ெியுள்ை யூெர்்கள் 
அபதபாழுது எருெேைமிேை வாெம்பண்ணிைார்்கள். அந்ெச 
ெதெம் உண்டாைேபாது, ெிரைாை ஜைங்கள் கூடிவந்து, ெங்கள் 
ெங்கள் பாலஷயிேை அவர்்கள் ேபசு்கி்றலெ அவரவர்்கள் 
ே்கட்டபடியிைாேை ்கைக்்கமலடந்ொர்்கள். எல்ைாரும் 
பிரமிதது ஆசெரியபபட்டு, ஒருவலரதயாருவர் பார்தது:  
இேொ, ேபசு்கி்ற இவர்்கதைல்ைாரும் ்கைிேையரல்ைவா?  
அபபடியிருக்்க, நம்மில் அவரவர் தஜன்மபாலஷ்கைிேை 
இவர்்கள் ேபெக் ே்கட்்கிே்றாேம, இதெபபடி?  பார்தெரும், 
ேமெரும், எைாமமீதெரும், தமெபதபாதொமியா, 
யூேெயா, ்கபபதேொக்்கியா, தபாந்து, ஆெியா, பிரி்கியா, 
பம்பிைியா, எ்கிபது என்னும் ேெெதொர்்களும், 
ெிேரேைபட்டணதலெச சுற்்றியிருக்்கி்ற லீபியாவின் 
ெிலெ்கைிேை குடியிருக்்கி்றவர்்களும், இஙே்க ெஞெரிக்்கி்ற 
ேராமாபுரியாரும், யூெரும் யூெமார்க்்கதெலமந்ெவர்்களும், 
்கிேரக்்கரும், அரபியருமா்கிய நாம் நம்முலடய 
பாலஷ்கைிேை இவர்்கள் ேெவனுலடய ம்கததுவங்கலைப 
ேபெக்ே்கட்்கிே்றாேம என்்றார்்கள்.”

1 ெகாரிந்தியர் 14:13-14 - “அந்ெபபடி அந்நியபாலஷயில் 
ேபசு்கி்றவன் அெின் அர்தெதலெயும் தொல்ைதெக்்கொ்க 
விண்ணபபம்பண்ணக்்கடவன். என்ைதெிைாதைைில், 
நான் அந்நிய பாலஷயிேை விண்ணபபம்பண்ணிைால், 
என் ஆவி விண்ணபபம்பண்ணுேமயன்்றி என் ்கருதது 
பயைற்்றொயிருக்கும்.”
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பாடம் 3

அற்பு்ங்கள ர்வைன 
மகதிைமபப�த்�கதின்றன

ஆன்டரூ ரவாமக்

ேெவனுலடய தபைதெில் நடந்து, அவர் நமக்குத 
ெரு்கி்ற வரங்கைின் மூைமா்க மற்்றவர்்களுக்கு ஊழியஞ 
தெயவலெப பற்்றி நாம் ேபெிேைாம்.  இலவ எவவாறு 
ேெவலை ம்கிலமபபடுதது்கின்்றை என்றும், அவருலடய 
இயற்ல்கக்்கபபாற்பட்ட தபைதலெ நாம் எவவாறு 
உபேயா்கபபடுதெ ேவண்டும் அவர் நம்மிடதெில் 
எெிர்பார்க்்கி்றார் என்பலெக் கு்றிதது ெிை ்காரியங்கலை 
நான் ப்கிர்ந்துத்காள்ளும்படி விரும்பு்கிே்றன். இெற்கு பை 
வெைங்கள் உள்ைேபாெிலும், ெிை வெைங்கலை மாதெிரம் நான் 
தொட்டுசதெல்ை விரும்பு்கிே்றன். மதேெயு 9 ம் அெி்காரதெில், 
ெிமிர்வாெக்்காரன் ஒருவலை இேயசு சு்கமாக்்கிை ெம்பவம் 
உள்ைது, இேெ ெம்பவதலெ மாற்கு 2 ம் அெி்காரதெிைிருந்து 
ெற்று விரிவா்கக் கூ்ற விரும்பு்கிே்றன். மதேெயு 9:8 ல் 
“ஜைங்கள் அலெக்்கண்டு ஆசெரியபபட்டு, மனுஷருக்கு 
இபபடிபபட்ட அெி்காரதலெக் த்காடுதெவரா்கிய ேெவலை 
ம்கிலமபபடுதெிைார்்கள்”  என்று வாெிக்்கிே்றாம். ஆவியின் 
வரங்களும் - அற்புெங்களும் ேெவலை ம்கிலமபபடுதது்கின்்றை 
என்பலெ நவீங்கள் அ்றிவ வீர்்கைா?  அெற்்கா்கதொன் அெிெயமாை 
அந்ெ அற்புெ வல்ைலமலய நமக்குத ெரு்கி்றார். 

சுவிேெஷதலெ மற்்ற மக்்கேைாடு நவீங்கள் ப்கிர்ந்துத்காள்ைத 
தொடஙகும்ேபாது, “நவீங்கள் கூறுவது உண்லம என்று 
நான் எங்ஙைம் அ்றிந்துத்காள்வது?” என்று  நவீங்கள் கூறும் 
வார்தலெயின்ேபரில் ெந்ேெ்கம்த்காள்வது இயற்ல்கயாை 
ஒன்றுொன். பை ைட்ெக்்கணக்்காை ஆததுமாக்்கலை 
்கர்தெரண்லட நடதெிய பிரபை சுவிேெஷ்கர்  T.L. ஆஸ்பான் 
என்பவலரக் கு்றிதது ஒருமுல்ற நான் இவவிெம் 
ே்கள்விபபட்ேடன்.  ஆரம்பதெில் அவர் தொல்வலெ ஜைங்கள் 
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விசுவாெிக்்கேவண்டும் என்று எெிர்பார்தொர், ஆைால் 
அவர்்கேைா அலெ விசுவாெியாமல், அவலரப பார்தது: 
“உம்மிடதெில் உள்ை இந்ெ ்கருபபு புதெ்கம் மற்்ற ்கருபபு 
புதெ்கங்கலைக் ்காட்டிலும் எவவாறு ேமைாைது?”  என்று 
ே்கட்டார்்கள். அபதபாழுதுொன் T.L. ஆஸ்பான்: “லபபிள் 
உண்லமதயன்று இந்ெ மக்்கலை விசுவாெிக்்கச தெயவது 
எபபடி? லபபிள் ேெவனுலடய வார்தலெ என்று எைக்கு 
நன்்றா்கத தெரியும், ஆைால் இந்ெ மக்்கலையும் அவவாறு 
நம்பும்படி தெயவது எபபடி?”  என்று ேயாெிதொர். 

ெைது ஊழியதெில் ேொல்வியுற்்றவராய, 
ேொர்வலடந்ெவராய ஊழிய பணிதெைதலெவிட்டு, வ வீடு 
வந்துேெர்ந்து, ேெவலை ேெட ஆரம்பிதொர். ெம்முலடய 
இயற்ல்கக்்கபபாற்பட்ட வல்ைலமலய பயன்படுதெ 
ேவண்டும் என்று ேெவன் ஆஸ்பாைிடம் கூ்றிைார். ஆம், 
அற்புெங்களும், அலடயாைங்களும்ொன் ேெவனுலடய 
வார்தலெ உண்லமயாைது என்பலெ  உறுெிபடுததும், 
அதுேவ மக்்களுலடய வாழ்க்ல்கலய மாற்றும். “அழிவுள்ை 
விதெிைாேை அல்ை, என்த்றன்ல்றக்கும் நிற்்கி்றதும் 
ஜவீவனுள்ைதுமாை ேெவவெைமா்கிய அழிவில்ைாெ 
விதெிைாேை மறுபடியும் தஜநிபிக்்கபபட்டிருக்்கி்றவீர்்கேை” 1 
ேபதுரு 2:23 ல் வாெிக்்கிே்றாம். ேெவனுலடய வார்தலெொன் 
ஜைங்களுலடய வாழ்க்ல்கலய மாற்று்கி்றது. ஆைால், 
ேெவன்ொன் அென்  மூைம்  ேபசு்கி்றார் என்று அவர்்கள் 
விசுவாெிக்கும்படி தெயவது எபபடி?  ஆம், அற்புெங்கைின் 
ேநாக்்கம் அதுேவ. ேெவனுலடய வார்தலெலய  ஒருவருக்கு 
நாம் அ்றிவிதது, அந்ெ நபர் ென் வியாெியிைிருந்து சு்கமலடவது 
ேெவனுலடய ெிதெம் என்று கூ்றி, இேயசுவின் நாமதெில் 
ேெவனுலடய வல்ைலமலய அந்ெ நபர்மமீது கூறு்கிே்றாம். 
அவர்்களுலடய குருட்டுக் ்கண்்கள் ெி்றக்்கபபடும்ேபாது, 
தெவிட்டுக் ்காது்கள் ே்கட்கும்ெி்றலை தபறும்ேபாது, அதுொன் 
ேெவனுலடய ்கிரிலய. அற்புெங்கள் ஜைங்களுலடய 
வாழ்க்ல்கலய மாற்்றபேபாவது இல்லை, ஆைால் அற்புெங்கள், 
நவீங்கள் ேபசு்கி்ற வார்தலெ்கள் ேெவனுலடய வார்தலெ 
என்பலெ அவர்்கள் விசுவாெிக்கும்படி தெயயும். 

இெற்்காை ேவெவாக்்கிய உொரணம் மாற்கு 2:1-
9  வெைங்கைில் உள்ைை. அவற்ல்ற வாெிபேபாமா்க. 
“ெிை நாட்்களுக்குபபின்பு அவர்(இேயசு) மறுபடியும் 
்கபபர்நகூமுக்குப ேபாைார்; அவர் வ வீட்டிைிருக்்கி்றாதரன்று 
ஜைங்கள் ே்கள்விபபட்டு;  உடேை வாெலுக்கு முன்னும் 
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நிற்்க இடம்ேபாொெபடிக்கு அேந்கர் கூடி வந்ொர்்கள்;  
அவர்்களுக்கு வெைதலெப ேபாெிதொர். அபதபாழுது நாலுேபர் 
ஒரு ெிமிர்வாெக்்காரலைச சுமந்துத்காண்டு அவரிடதெில் 
வந்ொர்்கள். ஜைக்கூட்டதெிைிமிதெம் அவருக்குச ெமமீபமாயச 
ேெரக்கூடாமல், அவர் இருந்ெ வ வீட்டின் ேமற்கூலரலயப 
பிரிததுத ெி்றபபாக்்கி, ெிமிர்வாெக்்காரன் ்கிடக்்கி்ற படுக்ல்கலய 
இ்றக்்கிைார்்கள். இேயசு அவர்்கள் விசுவாெதலெக் ்கண்டு, 
ெிமிர்வாெக்்காரலை ேநாக்்கி:  ம்கேை, உன் பாவங்கள் 
உைக்கு மன்ைிக்்கபபட்டது என்்றார். அஙே்க உட்்கார்ந்ெிருந்ெ 
ேவெபார்கரில் ெிைர்: இவன் இபபடி ேெவதூஷணம் 
தொல்லு்கி்றதென்ை? ேெவன் ஒருவேரயன்்றிப பாவங்கலை 
மன்ைிக்்கதெக்்கவர் யார் என்்ற ெங்கள் இருெயங்கைில் 
ெிந்ெிததுக்த்காண்டிருந்ொர்்கள். அவர்்கள் ெங்களுக்குள்ேை 
இபபடிச ெிந்ெிக்்கி்றார்்கதைன்று இேயசு உடேை ெம்முலடய 
ஆவியில் அ்றிந்து, அவர்்கலை ேநாக்்கி:  நவீங்கள் உங்கள் 
இருெயங்கைில் இபபடிச ெிந்ெிக்்கி்றதென்ை?  உன் 
பாவங்கள் உைக்கு மன்ைிக்்கபபட்டதென்று தொல்வேொ, 
எழுந்து நடதவன்று தொல்வேொ, எது எைிது? …நவீ எழுந்து 
உன் படுக்ல்கலய எடுததுக்த்காண்டு நட” என்்றார். 
(அலடபபுக் கு்றியில் உள்ைலவ என் வார்தலெ்கள்).
உண்லமதயன்ைதவைில், இரண்டுேம ொதெியமாைலவ்கள் 
அல்ை.  ஒரு மனுஷன் பாவங்கலை மன்ைிபபது ொதெியமல்ை, 
வாெ ேநாயில் உள்ை ஒரு மைிெலை இன்தைாரு மனுஷன் 
சு்கமாக்குவது என்பதும் ொதெியமாைது அல்ை. ஆ்கேவ, இந்ெ 
இரண்டில் ஏொவது ஒன்ல்ற ேெவைால் தெயயக் கூடும் 
எைில், மற்த்றான்ல்றயும் அவரால் தெயயக் கூடும்.  

“பூமியிேை பாவங்கலை மன்ைிக்்க மனுஷகுமாரனுக்கு 
அெி்காரம் உண்தடன்பலெ நவீங்கள் அ்றியேவண்டும் என்று 
தொல்ைி, ெிமிர்வாெக்்காரலை ேநாக்்கி:  நவீ எழுந்து, உன் 
படுக்ல்கலய எடுததுக்த்காண்டு, உன் வ வீட்டுக்குப ேபா என்று 
உைக்குச தொல்லு்கிே்றன் என்்றார். உடேை, அவன் எழுந்து, 
ென் படுக்ல்கலய எடுததுக்த்காண்டு எல்ைாருக்கு முன்பா்கப 
ேபாைான். அபதபாழுது எல்ைாரும் ஆசெரியபபட்டு: நாம் 
ஒருக்்காலும் இபபடிச ்கண்டெில்லைதயன்று தொல்ைி, 
ேெவலை ம்கிலமபபடுதெிைார்்கள்.” என்று மாற்கு 2:10-12 
வெைங்கைில் இேயசு கூ்றிைார். 

இேயசு இஙே்க மி்கத தெைிவா்க: “பூமியிேை 
பாவங்கலை மன்ைிக்்க (ெிமிர்வாெக்்காரனுலடய பாவதலெ 
மன்ைிதொர்) மனுஷகுமாரனுக்கு அெி்காரமுண்டு என்பலெ 
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நவீங்கள் அ்றியேவண்டும்” என்று கூறு்கி்றார். அவருலடய 
வார்தலெயில் அெி்காரம் உண்டு என்பலெ  ஜைங்கள் 
விசுவாெிக்கும்படியா்க, சு்கமாக்குெலை இஙே்க அவர் 
உண்டுபண்ணிைார், அென்பி்றகு பாவங்கலை மன்ைிக்கும் 
ஆவிக்குரிய ்காரியமும் நலடதபறு்கி்றது. ெம்முலடய 
வார்தலெலய நிரூபிக்கும்படி இேயசு அற்புெங்கலை 
நடபபிதொர். இேெ ்காரியம்ொன் எபிதரயர் 2: 2-3 வெைங்கைில், 
“முெைாவது ்கர்தெர் மூைமாய அ்றிவிக்்கபபட்டு, பின்பு 
அவரிடதெில் ே்கட்டவர்்கைாேை நமக்கு உறுெியாக்்கபபட்டதும், 
அலடயாைங்கைிைாலும் அற்புெங்கைிைாலும் பைவிெமாை 
பைதெ தெயல்க்கைிைாலும், ெம்முலடய ெிதெதெின்படி 
ப்கிர்ந்துத்காடுதெ பரிசுதெஆவியின் வரங்கைிைாலும், ேெவன் 
ொேம ொட்ெி த்காடுதெதுமாயிருக்்கி்ற இவவைவு தபரிொை 
இரட்ெிபலபக் கு்றிதது நாம் ்கவலையற்்றிருபேபாமாைால் 
ெண்டலைக்கு எபபடித ெபபிததுக்த்காள்ேவாம்” என்று  
தொல்ைபபட்டுள்ைது. ேெவன் ெம்முலடய வார்தலெலய  
பரிசுதெஆவியின் வல்ைலமயிைால் உறுெிபபடுதெிைார் 
என்று இஙே்க தொல்ைபபட்டுள்ைது. இெற்கு ஒபபா்க 
மாற்கு 16:20 ல், “்கர்தெர் அவர்்களுடேைகூடக் ்கிரிலயலய 
நடபபிதது, அவர்்கைால் நடந்ெ அலடயாைங்கைிைாேை 
வெைதலெ உறுெிபபடுதெிைார்” என்று வாெிக்்கிே்றாம். 
இஙே்க நான் தொல்ை வரு்கி்ற கு்றிபபு என்ைதவைில், 
மற்்றவர்்களுக்கு ஊழியம் தெயவெற்கு நவீங்கள் அவருலடய 
இயற்ல்கக்்கபபாற்பட்ட வல்ைலமலய பயன்படுதெ 
ேவண்டுதமன்று ேெவன் விரும்பு்கி்றார். ேபசு்கி்றது ொம்ொன் 
என்பலெ நிரூபிக்கும்படியா்க பரிசுதெஆவியின் வரங்கைின் 
மூைம் உண்டாகும் அற்புெங்கலைப பயன்படுதது்கி்றார். 
இறுெியா்க ஜைங்கள் ெங்கள் இருெயங்கைில் விடுெலை 
தபற்்றிருக்்கேவண்டும், ெிை ேநரங்கைில் ெிைருலடய இருெயம் 
இருக்்கி்ற நிலைலமலயப தபாறுதது அவர்்கள் ெரீரம் மற்றும் 
உணர்வு்கலை குணமாக்குவென் மூைமா்கவும் ேெவன் ்கிரிலய 
தெயவார். அபபடிபபட்ட பகுெி்கலைக் ்கண்ட்றிந்து, அந்ெ நபர் 
விடுெலையலடயும்படி நவீங்கள் பார்பபபீர்்கதைைில், ்கர்தெர் 
அவர்்களுலடய மமீெமுள்ை வாழ்க்ல்கலயத தொடும்படி 
அவர்்கள் அனுமெிபபார்்கள், அென்பி்றகு எழுதெின்பிர்காரம் 
அவர்்கள் ெங்கள் முழு வாழ்க்ல்கலயயும் ்கர்தெருக்கு 
ஒபபுவிபபார்்கள். 

த்காரிந்ெியர்்கலை ொன் முெைாவது எபபடி அனு்கிைார் 
என்பலெக் கு்றிதது. 1 த்காரிந்ெியர் 2:1-5 வெைங்கைில்,  பவுல் 
இவவாறு கூறு்கி்றார். “ெே்காெரேர, நான்  உங்கைிடதெில் 
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வந்ெேபாது, ேெவலைபபற்்றிய ொட்ெிலயச ெி்றந்ெ 
வெைிபேபாடாவது ஞாைதேொடாவது அ்றிவிக்்கி்றவைா்க 
வரவில்லை. இேயசு்கி்றிஸ்துலவ, ெிலுலவயில் அல்றயபபட்ட 
அவலரேயயன்்றி, ேவத்றான்ல்றயும் உங்களுக்குள்ேை 
அ்றியாெிருக்்கத ெவீர்மாைிதெிருந்ேென். அல்ைாமலும் நான் 
பைவ வீைதேொடும் பயதேொடும் மிகுந்ெ நடுக்்கதேொடும் 
உங்கைிடதெில் இருந்ேென்.  உங்கள் விசுவாெம் மனுஷருலடய 
ஞாைதெிைல்ை, ேெவனுலடய தபைதெில் நிற்கும்படிக்கு, 
என் ேபசசும் என் பிரெங்கமும் மனுஷ ஞாைதெிற்குரிய 
நயவெைமுள்ைொயிராமல், ஆவியிைாலும் தபைதெிைாலும் 
உறுெிபபடுதெபபட்டிருந்ெது.” எெற்்கா்க ொம் வரவில்லை 
என்பலெக் கு்றிதெ ்காரணதலெ பவுல் இஙே்க தெைிவா்கக் 
கூறு்கி்றார். அவர்்களுலடய விசுவாெம் மனுஷருலடய 
ஞாைதெின்ேமல் நில்ைாமல், ேெவனுலடய தபைதெின்ேமல் 
நிற்கும்படிக்கு  அவருலடய வார்தலெ்கள் பரிசுதெஆவியின் 
வல்ைலமயிைால் நில்றந்ெிருந்ெொ்கக் கூறு்கி்றார். 

இந்ெ விஷயதெில் ்கி்றிஸ்ெவம்  அருலமயாை 
ெர்க்்கதலெ / அர்தெதலெ உலடயது. ெதெியதலெ நவீங்கள் 
ஒருமுல்ற அ்றிந்து த்காள்வ வீர்்கதைைில், இவவைவு 
நாைா்க ஏன் இலெ நான் அ்றியவில்லை என்றும், ஏன் 
மற்்றவர்்கள் இலெத ெழுவிக்த்காள்ை ெயஙகு்கி்றார்்கள் 
என்றும் நவீங்கள் ஆசெரியபபடுவ வீர்்கள்.  ேெவன் இன்றும் 
ஜவீவிக்்கி்றார்,  ெம்முலடய வார்தலெயில் அவர் ெம்லம 
தவைிபபடுதெியிருக்்கி்றபடிேய வல்ைலமயுள்ைவரா்க 
ெம்லம தவைிபபடுதெ விரும்பு்கி்றார். “இேயசு்கி்றிஸ்து 
ேநற்றும் இன்றும் என்றும் மா்றாெவராயிருக்்கி்றார்” என்று 
எபிதரயர் 13:8 கூறு்கி்றது.  இேயசு இந்ெ பூமிக்கு வந்ொர், 
அலடயாைங்கள், அெிெயங்கள், அற்புெங்கள் மூைமா்க 
அவர் ேெவைிடதெிைிருந்து வந்ொர் என்பலெ மக்்கள் 
அ்றிந்துத்காண்டார்்கள். “நெேரயைா்கிய இேயசுலவத 
ேெவன் பரிசுதெஆவியிைாலும் வல்ைலமயிைாலும் 
அபிேஷ்கம்பண்ணிைார்;  ேெவன் அவருடேைகூட 
இருந்ெபடியிைாேை அவர் நன்லமதெய்கி்றவராயும் பிொெின் 
வல்ைலமயில் அ்கபபட்ட யாவலரயும் குணமாக்கு்கி்றவராயும் 
சுற்்றிதெிரிந்ொர்.”என்று அபேபாஸ்ெைர் 10:38 கூறு்கி்றது. 
அவருலடய வார்தலெ்கள் உறுெிபபடுதெபபட்டொயிருந்ெது, 
அவர்மூைம் நலடதபற்்ற அற்புெங்கள் அவருலடய தெயெிலயக் 
ே்கட்கும்படி மக்்கலை அலழக்கும் மணிேயாலெயா்க 
அலமந்ெிருந்ெை, இேயசுவின் ஊழியதலெக் ்கண்ட மக்்கள் 
ேெவலை ம்கிலமபபடுதெிைார்்கள் என்று சுவிேெஷதெில்  
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பை வெைங்கள் கூறு்கின்்றை. மக்்களுலடய வாழ்க்ல்க 
மாறும்படியா்க இேயசு பரிசுதெஆவியின் வல்ைலமலய 
பயன்படுதெியிருபபார் எைில், அவர் தெயெலெவிட ெி்றபபா்க 
(ேவறுவழியில்) தெயல்பட முடியும் என்று நம்லமக் கு்றிதது 
நாம் எபபடி நிலைக்்கக்கூடும்? ெம்முலடய தெயெிலய 
மக்்கள் ஏற்றுக்த்காள்வெற்கு, மக்்கலை ்கவரும்படியா்க, 
அவேர அற்புெங்கலைப பயன்படுதெியிருக்கும்ேபாது, 
இயற்ல்கக்்கபபாற்பட்ட ேெவனுலடய வல்ைலம  நம் 
ஊழியதெில் தெயல்படாமல், உை்கதலெ நாம் எவவாறு 
ேெவைண்லட இழுக்்க முடியும்? அற்புெங்கள் ேெவலை 
ம்கிலமபபடுதது்கின்்றை என்பேெ ெதெியம். அலவ்கள் 
ஜைங்கலை இழுக்கும் மணிேயாலெ. மெிய உணவுக்கு 
அலழக்கும் மணிேயாலெலயப ேபான்்றலவ அற்புெங்கள் 
– உணவுொன் உங்கலை ெிருபெிபடுததும். ஆைால் 
அந்ெ உணவு பக்்கம் உங்கள் ்கவைதலெத ெிருபபுவது 
மணிேயாலெேய. மணிேயாலெ இல்லைதயைில், ெிைர் 
உணலவ இழக்்கக்கூடும். ேெவனுலடய அற்புெ வல்ைலம 
இல்ைாவிட்டால், ேெவன் என்று ஒருவர் உண்டு என்றும்,  
அவர் அவர்்களுலடய இருெயங்கலை மாற்்ற முடியும், 
அவர்்களுலடய பாவங்கலை அவர் மன்ைிக்்க முடியும் என்்ற 
உண்லமலயஅவர்்கள் இழக்்கக்கூடும். 

ேெவன் நம் மூைமா்க பாயந்துதென்று மற்்றவர்்களுலடய 
வாழ்க்ல்கயில் ெம்முலடய வல்ைலமலய தெயல்படுதெ 
விரும்பு்கி்றார் என்்ற உண்லமலய நவீங்கள் உணர்ந்துத்காள்ை 
ேவண்டுதமன்று நான் உங்கலை உற்ொ்கபபடுதது்கிே்றன். 
“நான் ஒரு நபருக்்கா்க தஜபிதது, அவர் சு்கமலடயாமல் 
ேபாைால் என்ை தெயவது என்று நான் பயபபடு்கிே்றன்” 
என்று ஒருேவலை நவீங்கள்  தொல்ைக்கூடும்.  ஒரு 
உண்லமலய நவீங்கள் அ்றிய ேவண்டும். ஒரு நபருக்்கா்க 
நவீங்கள் தஜபிக்கும்ேபாது, அற்புெம் நி்கழ்ந்து, அந்ெ நபர் 
விடுெலையலடந்ொல், ேெவன்ொன் ்கிரிலய தெயொர், 
அெற்குக் ்காரணம் நவீங்கள் அல்ை; அவவிெமா்கேவ, ஒரு நபர் 
விடுெலையலடயாவிட்டால், அெற்்காை குற்்றம் உங்கள்ேமல் 
சுமராது. ்காரணம், நவீங்கள் தஜபிக்்கி்றவீர்்கள் அவவைவுொன் 
உங்கள் ேவலை;  சு்கமாக்கு்கி்றவர் ேெவேை, ஆைால் 
அலெ அவர் உங்கள் மூைமா்கேவ தெய்கி்றார்.  அற்புெமாை 
வழியில் ேெவன் உங்கலைப பயன்படுதெ விரும்பு்கி்றார். 
மற்்ற ேெவமனுஷர்்கள் மூைமா்க ேெவன் எவவிெம் ்கிரிலய 
தெயொர் என்பலெ அ்றிய ேெவனுலடய வார்தலெலய 
நவீங்கள் நன்்றா்க படிக்்க ேவண்டும். படிதது அலெ உங்கள் 
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வாழ்க்ல்கயிலும் பயிற்ெி தெயயுங்கள். அற்புெமாை, 
ேெவனுலடய இயற்ல்கக்்கபபாற்பட்ட வல்ைலம இன்று 
உங்கள் மூைமா்க பாயந்துதெல்ை அனுமெியுங்கள். 
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சஷீத்�வ ர௧ளவி௧ள மற்�ம் ர௧ளவி௧�்டன்

பயன்ப�ம் வசனங்௧ள

1. அற்புெங்கள் என்பது என்ை? 

2. வாெிக்்க: மாற்கு 2:10-12. இேயசு தெயெ அற்புெம் அவருக்கு 
எலெச தெயய அெி்காரம் உண்தடன்பலெ நிரூபிதெது? 

மாற்கு 2:10-12 - “பூமியிேை பாவங்கலை மன்ைிக்்க 
மனுஷகுமாரனுக்கு அெி்காரம் உண்தடன்பலெ நவீங்கள் 
அ்றியேவண்டும் என்று தொல்ைி, (11) ெிமிர்வாெக்்காரலை 
ேநாக்்கி:  நவீ எழுந்து, உன் படுக்ல்கலய எடுததுக்த்காண்டு, 
உன் வ வீட்டுக்குப ேபா என்று உைக்குச தொல்லு்கிே்றன் 
என்்றார். (12) உடேை, அவன் எழுந்து, ென் படுக்ல்கலய 
எடுததுக்த்காண்டு எல்ைாருக்கு முன்பா்கப ேபாைான். 
அபதபாழுது எல்ைாரும் ஆசெரியபபட்டு: நாம் ஒருக்்காலும் 
இபபடிச ்கண்டெில்லைதயன்று தொல்ைி, ேெவலை 
ம்கிலமபபடுதெிைார்்கள்.”

3. வாெிக்்க: மாற்கு 16:15-18. விசுவாெி்கைா்க நாம் என்ை  
தெயய ேவண்டும்? 

மாற்கு 16:15-18 - “பின்பு, அவர் அவர்்கலை ேநாக்்கி: நவீங்கள் 
உை்கதமஙகும் ேபாய, ெர்வ ெிருஷடிக்கும் சுவிேெஷதலெப 
பிரெங்கியுங்கள். (16) விசுவாெமுள்ைவைா்கி ஞாைஸ்நாைம் 
தபற்்றவன் இரட்ெிக்்கபபடுவான்;  விசுவாெியாெவேைா 
ஆக்்கிலைக்குள்ைா்கத ெவீர்க்்கபபடுவான். (17) 
விசுவாெிக்்கி்றவர்்கைால் நடக்கும் அலடயாைங்கைாவை:  
என் நாமதெிைாேை பிொசு்கலைத துரததுவார்்கள்;நவமாை 
பாலஷ்கலைப ேபசுவார்்கள்; (18) ெர்பபங்கலை எடுபபார்்கள்; 
ொவுக்ே்கதுவாை யாதொன்ல்றக் குடிதொலும் அது 
அவர்்கலைச ேெெபபடுதொது;  வியாெிஸ்ெர்ேமல் 
ல்கல்கலை லவபபார்்கள், அபதபாழுது அவர்்கள் 
தொஸ்ெமாவார்்கள் என்்றார்.”

4. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 8:5,12.  ஜைங்கள் பார்தெலவ 
என்ை?  அெற்கு அவர்்கள் எவவிெம் பிரெியுதெம் 
த்காடுதொர்்கள்?
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அபரபாஸ்்ைர் 8:5-8 - “அபதபாழுது பிைிபதபன்பவன் 
ெமாரியாவிலுள்ை  ஒரு பட்டணதெிற்குப ேபாய, 
அஙகுள்ைவர்்களுக்குக் ்கி்றிஸ்துலவக் கு்றிததுப 
பிரெங்கிதொன். (6) பிைிபபு தெயெ அெிெயங்கலை ஜைங்கள் 
்கண்டு, அவைால் தொல்ைபபட்டலவ்கலை ஒருமைபபட்டுக் 
்கவைிதொர்்கள். (7) அேந்கரிைிருந்ெ அசுதெஆவி்கள் 
மிகுந்ெ ெதெதேொேட கூபபிட்டு அவர்்கலை விட்டுப 
பு்றபபட்டது. அேந்கந் ெிமிர்வாெக்்காரரும் ெபபாணி்களும் 
குணமாக்்கபபட்டார்்கள். (8) அந்ெப பட்டணதெிேை மிகுந்ெ 
ெந்ேொஷம் உண்டாயிற்று.”

5. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 3:12. “ென்னுலடய தொந்ெ 
பரிசுதெம் அற்புெங்கலை உண்டுபண்ணுவது கு்றிதது 
அபேபாஸ்ெைைா்கிய ேபதுரு என்ை கூ்றிைார்?”

அபரபாஸ்்ைர் 8:12 - “ேெவனுலடய ராஜயததுக்கும் 
இேயசு்கி்றிஸ்துவினுலடய நாமததுக்கும் 
ஏற்்றலவ்கலைக்கு்றிதது, பிைிபபு பிரெங்கிதெலெ அவர்்கள் 
விசுவாெிதெேபாது, புருஷரும் ஸ்ெிரீ்களும் ஞாைஸ்நாைம் 
தபற்்றார்்கள்.”

அபரபாஸ்்ைர் 3:12 - “ேபதுரு அலெக் ்கண்டு 
ஜைங்கலை ேநாக்்கி: “இஸ்ரேவைேர, இலெக் கு்றிதது 
நவீங்கள் ஆசெரியபபடு்கி்றதென்ை?  நாங்கள் எங்கள் 
சுயெக்ெியிைாைாவது, எங்கள் சுயபக்ெியிைாைாவது, 
இவலை நடக்்கபபண்ணிேைாதமன்று நவீங்கள் எங்கலை 
ேநாக்்கிப பார்க்்கி்றதென்ை?”

6. வாெிக்்க:  அபேபாஸ்ெைர் 3:16.  அற்புெங்கள் எவவிெம் 
நி்கழு்கின்்றை? 

அபரபாஸ்்ைர் 3:16 - “அவருலடய நாமதலெபபற்றும் 
விசுவாெதெிைாேை  அவருலடய நாமேம நவீங்கள் பார்தது 
அ்றிந்ெிருக்்கி்ற இவலைப தபைபபடுதெிைது, அவரால் 
உண்டா்கிய விசுவாெேம உங்கதைல்ைாருக்கும் முன்பா்க, 
இந்ெச ெர்வாங்க சு்கதலெ இவனுக்குக் த்காடுதெது.”

7. அபேபாஸ்ெைர்்கள் மூைமா்க நலடதப்றாெ அற்புெ 
ெம்பவங்கள்  புெிய ஏற்பாட்டில் நலடதபறு்கின்்றைவா?
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8. வாெிக்்க:  1 த்காரிந்ெியர் 1:7. அற்புெங்கலை தெயயும் ெக்ெி 
வரங்கள் எபதபாழுது ஒழியும்? 

1 ெகாரிந்தியர் 1:7 - “அபபடிேய நவீங்கள் யாதொரு வரதெிலும் 
குல்றவில்ைாெவர்்கைாய, நம்முலடய ்கர்தெரா்கிய 
இேயசு்கி்றிஸ்து தவைிபபடுவெற்குக் ்காதெிருக்்கி்றவீர்்கள்.”
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ப்தில் ஆ்ா�ங்௧ள

1. அற்புெங்கள் என்பது என்ை? 

ெ்யவ வீக வல்ைைமயின் ெவைிபபா� என்� கரு்பப�கதிற 
இயற்ைகக்கபபாற்பட்ட/அல்ை� வழக்கத்்திற்கு மாறான 
சம்பவம். ரமலும், இயற்ைக வி்திக�க்கு ரமைாக 
கு�க்கதிட� ெசயல்ப�ம் இயற்ைகக்கபபாற்பட்ட 
ர்வனுை்டய வல்ைைமயின் ெசயல்.  

2. வாெிக்்க: மாற்கு 2:10-12. இந்ெ வெைங்கைில், இேயசு 
தெயெ அற்புெம் அவருக்கு எலெச தெயய அெி்காரம் 
உண்தடன்பலெ நிரூபிதெது? 

பாவங்கைை மன்னிக்க. 

3. வாெிக்்க: மாற்கு 16:15-18. விசுவாெி்கைா்க நாம் என்ை  
தெயய ேவண்டும்? 

சுவிரசஷத்ை்ப பி�சங்கதியுங்கள, 
மனந்திரும்பியவர்க�க்கு ஞானஸ்நானம் ெகா�ங்கள, 
பிசாசுகைைத் ��த்�ங்கள, நவமான பாைஷகைில் 
ரபசுங்கள, வியா்திஸ்்ை� சுகமாக்குங்கள. 

4. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 8:5,12.  ஜைங்கள் பார்தெலவ 
என்ை?  அெற்கு அவர்்கள் எவவிெம் பிரெியுதெம் 
த்காடுதொர்்கள்?

அவர்கள அற்பு்ங்கைைப பார்த்்ார்கள (வசனம் 7), 
இரயசுைவ விசுவாசதித்�, ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள. 

5. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 3:12. “ென்னுலடய தொந்ெ 
பரிசுதெம் அற்புெங்கலை உண்டுபண்ணுவது கு்றிதது 
அபேபாஸ்ெைைா்கிய ேபதுரு என்ை கூ்றிைார்?”

அந் சபபாணி மனி்ன் சுகம் ெபற்ற்ற்கு ்ன்னுை்டய 
சக்்திரயா, பக்்திரயா கா�ணம் அல்ை; ர்வரன அை்ச 
ெசய்ார். 
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6. வாெிக்்க:  அபேபாஸ்ெைர் 3:16.  அற்புெங்கள் எவவிெம் 
நி்கழு்கின்்றை? 

இரயசுவின் நாமத்்தினால், அவர்ரமல் ைவக்கும் 
விசுவாசத்்ால். 

7. அபேபாஸ்ெைர்்கள் மூைமா்க நலடதப்றாெ அற்புெ 
ெம்பவங்கள்  புெிய ஏற்பாட்டில் நலடதபறு்கின்்றைவா?

ஆம், கதிறதிஸ்�ைவப பின்பற்றதின ெபயர்அறதியபப்டா்  
ஒருவர் மூைமாக (மாற்கு 9:38-39),  அனனியா (அப. 9:10-
18). 

8. வாெிக்்க:  1 த்காரிந்ெியர் 1:7. அற்புெங்கலை தெயயும் ெக்ெி 
வரங்கள் எபதபாழுது ஒழியும்? 

கர்த்்�ாகதிய இரயசு வரும்ரபா�, அவர் ்திரும்பி 
வரும்ரபா�. 
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பா்டத்்திைதிருந� இன்னும் சதிை ரசர்க்ைக 
வசனங்கள

மாற்கு 9:38-39 - “அபதபாழுது ேயாவான் அவலர 
ேநாக்்கி: ேபாெ்கேர, நம்லமப பின்பற்்றாெ ஒருவன் உமது 
நாமதெிைாேை பிொசு்கலைத துரதது்கி்றலெக் ்கண்ேடாம்;  
அவன் நம்லமப பின்பற்்றாெவைாைொல், அவலைத 
ெடுதேொம் என்்றான். (39) அெற்கு இேயசு:  அவலைத ெடுக்்க 
ேவண்டாம்;  என் நாமதெிைாேை அற்புெஞ தெய்கி்றவன் 
எைிொய என்லைக் கு்றிததுத ெவீஙகு தொல்ைமாட்டான்.”

அபரபாஸ்்ைர் 9:10-18 - “ெமஸ்குவிேை அைைியா 
என்னும் ேபருள்ை ஒரு ெகீஷன் இருந்ொன். அவனுக்குக் 
்கர்தெர் ெரிெைமா்கி, அைைியாேவ, என்்றார். அவன்:  
ஆண்டவேர, இேொ, அடிேயன் என்்றான். (11) அபதபாழுது 
்கர்தெர்:  நவீ எழுந்து ேநர்ததெருவு என்ைபபட்ட தெருவுக்குப 
ேபாய, யூொவின் வ வீட்டிேை ெர்சுபட்டணதொைா்கிய 
ெவுல் என்னும் ேபருள்ை ஒருவலைத ேெடு;  அவன் 
இபதபாழுது தஜபம்பண்ணு்கி்றான்;  (12) அைைியா 
என்னும் ேபருள்ை ஒரு மனுஷன் ென்ைிடதெில் வரவும், 
ொன் பார்லவயலடயும்படி ென்ேமல் ல்கலவக்்கவும் 
ெரிெைங்கண்டான் என்்றார். (13) அெற்கு அைைியா: 
ஆண்டவேர, இந்ெ மனுஷன் எருெேைமிலுள்ை உம்முலடய 
பரிசுதெவான்்களுக்கு எதெலைேயா தபால்ைாஙகு்கலைச 
தெயொதைன்று அவலைக் கு்றிதது அேந்கரால் 
ே்கள்விபபட்டிருக்்கிே்றன். (14) இஙே்கயும் உம்முலடய 
நாமதலெத தொழுதுத்காள்ளு்கி்ற யாவலரயுங 
்கட்டும்படி அவன் பிரொை ஆொரியர்்கைால் அெி்காரம் 
தபற்்றிருக்்கி்றாேை என்்றான். (15) அெற்குக் ்கர்தெர்:  நவீ ேபா, 
அவன் பு்றஜாெி்களுக்கும் ராஜாக்்களுக்கும் இஸ்ரேவல் 
புதெிரருக்கும் என்னுலடய நாமதலெ அ்றிவிக்்கி்றெற்்கா்க 
நான் தெரிந்துத்காண்ட பாதெிரமாயிருக்்கி்றான். (16)
அவன் என்னுலடய நாமதெிைிமிதெம்  எவவைவாயப 
பாடுபடேவண்டுதமன்பலெ நான் அவனுக்குக் ்காண்பிபேபன். 
(17) அபதபாழுது அைைியா ேபாய, வ வீட்டுக்குள் பிரேவெிதது, 
அவன்ேமல் ல்கலய லவதது:  ெே்காெரைா்கிய 
ெவுேை, நவீ வந்ெ வழியிேை உைக்குத ெரிெைமாை 
இேயசுவா்கிய ்கர்தெர், நவீ பார்லவயலடயும்படிக்கும் 
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பரிசுதெஆவியிைாேை நிரபபபபடும்படிக்கும் என்லை 
அனுபபிைார் என்்றான். (18) உடேை அவன் ்கண்்கைிைிருந்து 
மமீன் தெெிள்்கள்ேபான்்றலவ்கள் விழுந்ெது. அவன் 
பார்லவயலடந்து, எழுந்ெிருந்து ஞாைஸ்நாைம் தபற்்றான்.”
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பாடம் 4

ர்வபக்்தியான உறவுகைின் 
வல்ைைம

்டான் க்ர�ா

ேெவபக்ெியாை உ்றவு்கைில் ்காணபபடும் வல்ைலம 
கு்றிதது இன்று நாம் ெியாைிபேபாம். இலெக் கு்றிதது 
நவீங்கள் நிலைக்கும்ேபாது, ேவொ்கமம் முழுவெிலும் 
இந்ெ பாடம் கு்றிததுப ேபெபபட்டுள்ைது. உொரணதெிற்கு, 
“Church” என்பென் எபிதரய வார்தலெ “Ekklesia”, இெைர்தெம், 
“a called out group - தவைிேய அலழக்்கபபட்ட ஒரு 
கூட்டம்” என்பொகும். ேெவனுலடய வார்தலெலய 
நவீங்கள் நன்கு ்கவைிக்கும்ேபாது,  ெர்ச எைபபடு்கி்ற 
ெலப / ேெவ ஜைங்கள், ஒன்றுகூடி ஒருவலரதயாருவர் 
ெந்ெிக்கும்படி உற்ொ்கபபடு்கின்்றைர். ஒருவருக்்கா்க 
ஒருவர் தஜபம்பண்ணவும், ெிைமும் ஒருவலரதயாருவர் 
உற்ொ்கபபடுதெவும் ே்கட்டுக்த்காள்ைபபட்டுள்ைைர். 
ேவொ்கமதெில் “மூபபர்” என்்ற வார்தலெலய நவீங்கள் 
்காணக்கூடும், பை ேவெவெைங்கைில் இந்ெ வார்தலெ 
உபேயா்கபபடுதெபபட்டுள்ைது, வயெில் மூதெவர், சுபாவதெில் 
முெிர்செியலடந்ெவர், ்கி்றிஸ்துவின் ஜவீவைில் நடக்்கி்றவர், 
ெைது குடும்பம் மற்றும் ெிருமண வாழ்வில் தஜயஜவீவியம் 
தெய்கி்ற நபலரதொன் இந்ெ வார்தலெ கு்றிக்்கி்றது. ெிருமண 
வாழ்வில் எைக்கு ஏொவது பிரசெிலை ்காணபபடும்ேபாது, 
ெைது நவீண்ட்காை வாழ்வில் ேெவபக்ெியாை ஞாைதலெப 
தபற்றுக்த்காண்ட ேெவபக்ெியாைஒரு மைிெைிடதெில்ொன் 
ஆேைாெலைக்கு நான் தெல்ேவன். 

ேவெதெில் ்கி்றிஸ்துவின் ெரீரம் என்று கூ்றபபட்டிருபபது, 
நமது மாம்ெ ெரீரதெிற்கு ஒபபா்கேவ விவரிக்்கபபட்டுள்ைது 
என்பலெ நாம் உணரேவண்டும். அெில் ல்க்கள், ்கண்்கள், 
்காது்கள் மற்றும் விதெியாெமாை அவயவங்கள் உள்ைை. 
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தேவபகேதியான உறவுகளின் வல்லமை  பாடம் 4
டான் கதரா

ஆம், நாம் ஒவதவாருவரும் ஒன்று ேெர்ந்து அலைதது 
அவயவங்கைாய இருக்்கிே்றாம். நாம் ஒருவருக்த்காருவர் 
அவயவங்கைாய இருக்்கி்றபடியால், ஒருவரிைிருந்து ஒருவர் 
தபைதலெப தபறு்கிே்றாம். ஒவதவாரு ெிசுக்்களுக்கும், 
ெரீரதெின் ஒவதவாரு அவயவங்களுக்கும் ெைிதெைி 
விேெஷங்களும், தொந்ெமாை ெி்றலம்களும், சுயமாை தபைம், 
ஞாைதலெ அருளும் ென்லம்களும் உள்ைை. 

யாக்ே்காபு 5:16 ல், ேவெம் இவவாறு கூறு்கி்றது, 
“நவீங்கள் தொஸ்மலடயும்படிக்கு, உங்கள் குற்்றங்கலை 
ஒருவருக்த்காருவர் அ்றிக்ல்கயிட்டு, ஒருவருக்்கா்க ஒருவர் 
தஜபம்பண்ணுங்கள். நவீெிமான் தெயயும் ஊக்்கமாை ேவண்டுெல் 
மி்கவும் தபைனுள்ைொயிருக்்கி்றது.” ேெவபக்ெியாை 
உ்றவு்கைில் உள்ை வல்ைலமக்கு இந்ெ வெைம் ஒரு உொரணம். 
்கி்றிஸ்துவின் ெரீரதெில்  ஏேொ ஒன்று குல்றவுபடு்கி்றது. 
விசுவாெியின் ஆொரியததுவதலெ முக்்கியபபடுதெி, ேநரா்க 
ேெவைிடம் தெல்வலெக் கு்றிதது அெி்கம் கூறு்கி்ற நாம், 
ஒருவரிடம் ஒருவர் தெல்வலெ  ெவிர்பபென் மூைம் ெிை 
்காரியங்கலை நாம் இழந்துவிடு்கிே்றாம். ஒருவர் குற்்றங்கலை 
ஒருவரிம் அ்றிக்ல்கயிடுவலெக் கு்றிதது ேவெம் ேபசு்கி்றது. 
Dr. ேைாரன் லூயில் என்்ற ஒரு நண்பர் எைக்கு இருக்்கி்றார். 
அவர் வயொை ஒரு ்கண்ணியமாை மைிெர், நாங்கள் 
இருவரும் ெந்ெிதது ேபெி தெைவழிதெ ேநரங்கள் அெி்கம். 
அவர் ஒரு ்கிேரக்்க ேவெ பண்டிெர், ேநரடியா்கேவ ்கிேரக்்க 
ேவெதலெேய அவர் வாெிபபார். ேவெவெைதெில் ஏொவது 
ஒரு விைக்்கதலெ என்ைால் ்கண்டுபிடிக்்க முடியவில்லை 
எைில், நான் அவரிடம் தென்று, அலெ கு்றிதது ்கிேரக்்க 
தமாழி ேவொ்கமதெில் என்ை கூ்றபபட்டுள்ைது என்று 
ே்கட்ேபன். ்கிேரக்்கதெின் ்காைங்கலைக் கு்றிததும் நான் 
அவரிடதெில் ே்கட்ேபன், ேவொ்கம பாடங்கைில் அவர் 
எைக்கு மி்கவும் உெவி தெயெிருக்்கி்றார். பை மணி 
ேநரங்கலை இந்ெ மைிேொடு நான் தெைவழிதெிருக்்கிே்றன். 
அவர் ஞாைமுள்ை ஒரு மைிெர், தவற்்றி்கரமாை ெிருமண 
வாழ்க்ல்கயுலடயவர். நாம் அலைவரும் நம்முலடய 
குற்்றங்கலை  அ்றிக்ல்கயிட ேவண்டிய ேநரங்கள் உள்ைை. 
நம்முலடய பாவங்கலை நாம் ேெவைிடம்ொன் அ்றிக்ல்கயிட 
ேவண்டும் என்பலெ நான் அ்றிேவன், நம் பாவங்கலை 
மன்ைிக்்க மற்்றவர்்களுக்கு அெி்காரம் உண்டு, ஆ்கேவ  யாேரா 
ஒருவரிடம் உங்கள் பாவங்கலை அ்றிக்ல்கயிடுங்கள் என்று 
நான் தொல்ைவில்லை, ஏதைைில் பாவமன்ைிபபு தப்ற 
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ேநரடியா்க நாம் ேெவைிடம்ொன் தெல்ைேவண்டும். ஆைால், 
நம் வாழ்க்ல்கயில் ஒரு ்கணக்த்காபபுவிபபு நமக்குத ேெலவ. 

ேெவபக்ெியாை உ்றவு்கைின் தபைம் எெில் உள்ைதென்்றால், 
ேெவலைத ேெடும்படி ஒருவர் நம்லம உற்ொ்கபபடுததும்படி 
நாம் ஒருவருக்த்காருவர் ்கணக்த்காபபுவிக்்கி்றவர்்கைாய 
இருக்்கேவண்டும். ெலப கூடிவருெலை விட்டுவிடாெபடிக்கு 
நாம் ஒருவருக்த்காருவர் புதெிதொல்ைேவண்டும், 
ஒருவலரதயாருவர் உற்ொ்கபபடுதெ ேவண்டும், ென் 
இருெயதலெக் ்கடிைபபடுதெி பாவதெில் விழுந்துவிடாெபடிக்கு 
ஒருவலரதயாருவர் எசெரிக்்க ேவண்டும் என்று ேவெதெில் 
எபிதரய நிருபதெில் நாம் வாெிக்்கிே்றாம். இலவயலைததும் 
ேெவபக்ெியாை உ்றவு்கைின் முக்்கியததுவதலெக் கு்றிததுப  
ேபசு்கின்்றை.அேெ ேநரம், ேெவபக்ெியற்்ற உ்றவு்கள் 
நம் மைலெயும், ெிந்ெலைலயயும் எவவாறு பாெிக்கும் 
என்பலெக் கு்றிததும் ேவெம் நம்லம எசெரிக்்கி்றது. அென் 
விலைவு்கலை நாம் அ்றிவெற்கு முன்ைொ்கேவ, நாம் 
தெயயக்கூடாெ ்காரியங்கலைச தெயயும்படி அெற்குள் அது 
நம்லம நடதெிவிடும்,  ேெவபக்ெியாை உ்றவு்களுக்கு நடுவா்க 
நாம் நம்லம லவததுக்த்காள்ைாெேெஅென் ்காரணமாகும் 
(நவீெி. 11:14; 13:20 மற்றும் 1 த்காரி. 15:33). “நவீெிக்கும் அநவீெிக்கும் 
ெம்பந்ெேமது?” (2 த்காரி. 6:14) என்று ேவெம் கூறு்கி்றது.

நவீங்கள் ்கி்றிஸ்ெவ வாழ்க்ல்க வாழும்ேபாது, ேெவபக்ெியாை 
உ்றவு்கைால் சூழபபட்டிருங்கள், எெிர்மல்றயாை வழியில் 
உங்கலை நடதது்கி்ற ்காரியங்கைிைிருந்து விை்கி ஓடுங்கள். 
நம்லம இன்னும் ெகீர்பபடுதெி, கூர்லமயாக்கு்கி்ற ேெவபக்ெியாை 
விசுவாெி்கலை நம் வாழ்க்ல்கயில் த்காண்டிருபபது மி்கவும் 
முக்்கியம் (நவீெி. 22:17). தொடர்ந்து நவீங்கள் இந்ெக் ்காரியங்கலை 
ெியாைியுங்கள்,  ்கர்தெர் உங்கலை ஆெகீர்வெிபபாரா்க.‘
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சஷீத்�வ ர௧ளவி௧ள மற்�ம் ர௧ளவி௧�்டன்

பயன்ப�ம் வசனங்௧ள 

1. வாெிக்்க: 1 த்காரிந்ெியர் 15:33. உ்றவு்கலைக் கு்றிதது இந்ெ 
வெைம் நமக்கு எலெப ேபாெிக்்கி்றது?

1 ெகாரிந்தியர் 15:33 - “ேமாெம்ேபா்காெிருங்கள், ஆ்காெ 
ெம்பாஷலை்கள் நல்தைாழுக்்கங்கலைக் த்கடுக்கும்.”

2. வாெிக்்க:  1 த்காரிந்ெியர் 12:12.  நம்முலடய ்கி்றிஸ்ெவ 
வாழ்க்ல்கலயக் கு்றிதது இந்ெ வெைம் நமக்கு எலெக் 
்காண்பிக்்கி்றது? 

1 ெகாரிந்தியர் 12:12 - “எபபடிதயைில், ெரீரம் ஒன்று, 
அெற்கு அவயவங்கள் அேந்கம்; ஒேர ெரீரதெின் 
அவயவங்கதைல்ைாம் அேந்கமாயிருந்தும், ெரீரம் 
ஒன்்றா்கேவயிருக்்கி்றது;  அந்ெபபிர்காரமா்கச ்கி்றிஸ்துவும் 
இருக்்கி்றார்.”

3. வாெிக்்க: எபிதரயர் 10:24 - எபிதரயர் 10:24 ைிருந்து, 
ேெவபக்ெியாை உ்றவு்கலைக் கு்றிதது நாம் என்ை 
்கற்றுக்த்காள்்கிே்றாம்?

எபிெ�யர் 10:24-25 - “ேமலும், அன்புக்கும் நற்்கிரிலய்களுக்கும் 
நாம் ஏவபபடும்படி ஒருவலரதயாருவர் ்கவைிதது, (25) 
ெலப கூடிவருெலைச ெிைர் விட்டுவிடு்கி்றதுேபாை 
நாமும் விட்டுவிடாமல், ஒருவருக்த்காருவர்  
புதெிதொல்ைக்்கடேவாம்; நாைாைது ெமமீபிதது வரு்கி்றலெ 
எவவைவாயப பார்க்்கி்றவீர்்கேைா அவவைவாயப 
புதெிதொல்ை ேவண்டும்.”

4. வாெிக்்க: எபிதரயர் 15:25. உ்றவு்கலைக் கு்றிதது இந்ெ 
வெைதெிைிருந்து நாம் என்ை  ்கற்றுக்த்காள்்கிே்றாம்? 

5. வாெிக்்க: நவீெிதமாழி்கள் 5:22.23. ேெவபக்ெியற்்ற 
உ்றவு்கைிைிருந்து நாம் நம்முலடய இருெயதலெ ஏன் 
்காததுக்த்காள்ை ேவண்டும்? 
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நவீ்திெமாழதிகள 5:22.23 - “துன்மார்க்்கலை அவனுலடய 
அக்்கிரமங்கேை பிடிததுக்த்காள்ளும்;  ென் பாவக்்கயிறு்கைால் 
்கட்டபபடுவான். அவன் புதெிலயக் ே்கைாெெிைால் மடிந்து, 
ென் மெிே்கட்டின் மிகுெியிைால் மயங்கிப ேபாவான்.”

6. வாெிக்்க: 2 ெவீேமாதேெயு 2:22.  யாேராடுகூட நாம் நவீெிலயயும், 
விசுவாெதலெயும், அன்லபயும் ெமாொைதலெயும் தொடர 
ேவண்டும்? 

2 ்வீரமாத்ர்யு 2:22 - “அன்்றியும், பாைியததுக்குரிய 
இசலெ்களுக்கு நவீ விை்கிேயாடி, சுதெ இருெயதேொேட 
்கர்தெலரத தொழுதுத்காள்ளு்கி்றவர்்களுடேை, நவீெிலயயும் 
விசுவாெதலெயும் அன்லபயும் ெமாொைதலெயும் 
அலடயும்படி நாடு.”

7. வாெிக்்க: எபிதரயர் 13:7.  நம்முலடய வாழ்வில் நாம் 
யாலர நிலைதது, அவர்்கலை நம் மாெிரியா்கக் த்காள்ை 
ேவண்டும்? 

எபிெ�யர் 13:7 - “ேெவவெைதலெ உங்களுக்குப 
ேபாெிதது, உங்கலை நடதெிைவர்்கலை நவீங்கள் நிலைதது, 
அவர்்களுலடய நடக்ல்கயின் முடிலவ நன்்றாயச ெிந்ெிதது, 
அவர்்களுலடய விசுவாெதலெப பின்பற்றுங்கள்.”
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ப்தில் ஆ்ா�ங்௧ள

1. வாெிக்்க: 1 த்காரிந்ெியர் 15:33. உ்றவு்கலைக் கு்றிதது இந்ெ 
வெைம் நமக்கு எலெப ேபாெிக்்கி்றது?

ெகட்ட சகவாசம், ்வீயஉறவுகள நல்ெைா�க்கங்கைைக் 
ெக�க்கும். 

2. வாெிக்்க:  1 த்காரிந்ெியர் 12:12.  நம்முலடய ்கி்றிஸ்ெவ 
வாழ்க்ல்கலயக் கு்றிதது இந்ெ வெைம் நமக்கு எலெக் 
்காண்பிக்்கி்றது? 

மாம்ச சரீ�த்ை்ப ரபாைரவ, கதிறதிஸ்�வின் சரீ�த்்தில் 
உளை மற்ற அவயவங்கைான உ�பபினர்கள நமக்குத் 
ர்ைவ

3. வாெிக்்க: எபிதரயர் 10:24.  எபிதரயர் 10:24 ைிருந்து, 
ேெவபக்ெியாை உ்றவு்கலைக் கு்றிதது நாம் என்ை 
்கற்றுக்த்காள்்கிே்றாம்?

ர்வபக்்தியான உறவுகைில் இருபபவர்கள 
மற்றவர்களரமல் அன்புக்கும் நற்கதிரிையக்கும் ஏவபப்ட 
ரவண�ம்.

4. வாெிக்்க: எபிதரயர் 15:25. உ்றவு்கலைக் கு்றிதது இந்ெ 
வெைதெிைிருந்து நாம் என்ை  ்கற்றுக்த்காள்்கிே்றாம்? 

நாம் ஒருவை�ெயாருவர் சந்திக்க ரவண�ம், 
ஐக்கதியம்ெகாளை ரவண�ம், ஒருவை�ெயாருவர் 
உற்சாகபப�த்்ரவண�ம்.

5. வாெிக்்க: நவீெிதமாழி்கள் 5:22,23. ேெவபக்ெியற்்ற 
உ்றவு்கைிைிருந்து நாம் நம்முலடய இருெயதலெ ஏன் 
்காததுக்த்காள்ை ேவண்டும்? 

ம்திரகடடின் மதிகு்தியினால் ம்திமயங்கதிபரபாகா்படிக்கு 
(வசனம் 23)
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6. வாெிக்்க: 2 ெவீேமாதேெயு 2:22.  யாேராடுகூட நாம் நவீெிலயயும், 
விசுவாெதலெயும், அன்லபயும் ெமாொைதலெயும் தொடர 
ேவண்டும்? 

சுத்் இரு்யத்ர்ார்ட கர்த்்ை�த் 
ெ்ா��ெகாள�கதிறவர்க�்டரன.

7. வாெிக்்க: எபிதரயர் 13:7.  நம்முலடய வாழ்வில் நாம் 
யாலர நிலைதது, அவர்்கலை நம் மாெிரியா்கக் த்காள்ை 
ேவண்டும்? 

ர்வவசனத்ை் உங்க�க்குப ரபா்தித்�, உங்கைை 
ந்டத்்தினவர்கைை. 
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மதேெயு 10:16-23 ெமது ெகீஷர்்கள் எெிர்பபு்கலை ெந்ெிக்்க 
ஆயதெமா்க ேவண்டுதமன்று இேயசு விரும்பிைார். 
எெிர்பபு்கள் வரபேபா்கின்்றை என்பலெ அவர்்கள் 
அ்றியேவண்டுதமை விரும்பிைார். ேெவபக்ெியாய, 
்கி்றிஸ்துலவ லமயமா்கக்த்காண்டு வாழ்்கி்றவர்்கள் 
உபதெிரவபபடுவார்்கள் (2 ெவீேமா. 3:12). அது ஏேொ நவீங்கள் 
்கடிந்துத்காள்ைேவண்டிய ஒன்று அல்ை. அென் பின்ைால் 
எெிரி இருக்்கக்கூடும், ஆைால், உபதெிரவம் என்பது 
நவீெிக்்கா்க நவீங்கள் நிற்்கி்றெில் ஒரு பஙகு. ்கி்றிஸ்துவுக்குள் 
ேெவபக்ெியாய நடக்்கி்றவர்்கள் உபதெிரவபபடுவார்்கள் என்று 
ேவெம் கூறு்கி்றேெ. “இேொ, ஆடு்கலை ஓநாய்களுக்குள்ேை 
அனுபபு்கி்றதுேபாை நான் உங்கலை அனுபபு்கிே்றன்” (மதேெயு 
10:16) என்று தொல்ைி இேயசு ெமது ெகீஷர்்கலை அெற்த்கன்று 
ஆயதெபபடுதெிைார். “இேொ” என்்ற வார்தலெயின் அர்தெம், 
“என் பிள்லை்கேை, ்கவைியுங்கள். நவீங்கள் இலெ நன்கு 
அ்றிந்துத்காள்ை ேவண்டுதமன்று நான் விரும்பு்கிே்றன். 
ஆடு்கலை ஓநாய்களுக்குள்ேை அனுபபு்கி்றதுேபாை நான் 
உங்கலை அனுபபு்கிே்றன்.” ஆடு்கள் என்பலவ ெற்பாது்காபபு 
இல்ைாெலவ, அலவ்கள் பி்றலர ொர்ந்து வாழும் மிரு்கம்.  
ஆடு்களுக்குக் ே்காலர / நசசுப பற்்கள்  ்கிலடயாது, 
ெர்பபதலெபேபாை நஞசு ்கிலடயாது – அெற்கு எந்ெ 
பாது்காபபும் ்கிலடயாது. அெற்கு இருக்கும் ஒேர பாது்காபபு, 
அென் ேமயபபன்ொன். 

ஓநாய்கலை ஆடு்கள் அருே்க வராெபடிக்கு 
பாது்காததுக்த்காள்ை ேவண்டியேெ ேமயபபைின் ்கடலம, 
ஆைால் இேயசு இஙே்க அெற்கு முற்்றிலும் எெிர்மா்றாை ஒரு 
்காரியதலெச தொல்லு்கி்றார். “ஆடு்கலை ஓநாய்களுக்குள்ேை 
அனுபபு்கி்றதுேபாை நான் உங்கலை அனுபபு்கிே்றன்.” 
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இது ஆசெரியமாை ஒரு வார்தலெ அல்ைவா! 
எெிர்பபு்கலை ெந்ெிக்்க அவர்்கள் மைரீெியில் ஆயதெமா்க 
ேவண்டுதமன்பெற்்கா்கேவ  இபபடி கூறு்கி்றார். “ஏதைைில், 
மாம்ெதேொடும் இரதெதேொடுமல்ை, துலரதெைங்கேைாடும், 
அெி்காரங்கேைாடும், இபபிரபஞெதெின் அந்ெ்கார 
ேைா்காெிபெி்கேைாடும், வாை மண்டைங்கைிலுள்ை 
தபால்ைாெ ஆவி்கைின் ேெலை்கேைாடும் நமக்குப 
ேபாராட்டம் உண்டு” என்று எேபெியர் 6:12 ல்  
வாெிக்்கிே்றாம். எெிர்பபு்கள் இருக்கும்.  உபதெிரவம் என்பது 
்கி்றிஸ்ெவ வாழ்வின் ஒரு பகுெி என்பலெ நவீங்கள் அ்றிய 
ேவண்டுதமன்று இேயசு விரும்பு்கி்றார். “ெர்பபங்கலைபேபாை 
விைாவுள்ைவர்்கைாயிருங்கள்” (மதேெயு 10:16) என்று 
கூறுவென் மூைம் அெற்கு உங்கலை ஆயதெபபடுதது்கி்றார். 
“விைாவுள்ைவர்்கைாயிருங்கள்” என்்றால், அலைதது 
சூழ்நிலை்கைிலும் ஞாைமுள்ைவர்்கைாயிருங்கள் என்று 
தபாருள். ேெலவயில்ைாமல் பிரசெிலை்கலை நவீங்கள் 
தூண்டிவிட மாட்டீர்்கள், உங்கேைாடுகூட நவீங்கள் 
ஞாைதலெக் த்காண்டு தெல்வ வீர்்கள். ெர்பபங்கலைபேபாை 
விைாவுள்ைவர்்கைாயும், பு்றாக்்கலைபேபாை 
்கபடற்்றவர்்கைாயும் இருங்கள். 

அென்பி்றகு, “மனுஷலரக் கு்றிதது எசெரிக்ல்கயாயிருங்கள்” 
(மதேெயு 10:17)  என்று  கூறு்கி்றார். ்காரணம், ொதொன் 
மைிெர்்கலைப பயன்படுதெப ேபா்கி்றான். “்ககீழ்பபடியாலமயின் 
பிள்லை்கைிடதெில் இபதபாழுது ்கிரிலய தெய்கி்ற 
ஆ்காயதது அெி்கார பிரபு” என்று எேபெியர் 2:2 ல் 
வாெிக்்கிே்றாம். இேயசு்கி்றிஸ்துவின் ேநாக்்கதலெயும், 
ேெவனுலடய வார்தலெலயயும் எெிர்க்கும்படியா்க 
ொதொன், மைிெர்்கள் நம்லம எெிர்க்கும்படி அவர்்கலை 
உபேயா்கபபடுதெப ேபா்கி்றான்.  ஆ்கேவ, “மனுஷலரக்கு்றிதது 
எசெரிக்ல்கயாயிருங்கள்;  அவர்்கள் உங்கலை ஆேைாெலைச 
ெங்கங்களுக்கு ஒபபுக்த்காடுதது, ெங்கள் தஜபஆையங்கைில் 
உங்கலை வாரிைால் அடிபபார்்கள்”  (மத. 10:17). பவுல் இவவாறு 
கூ்றிைார், “இேயசு்கி்றிஸ்துவிைிமிதெம், இேயசு்கி்றிஸ்துவின் 
தெயெியிைிமிதெம், சுவிேெஷ தெயெியிைிமிதெம் வாரிைால் 
அடிபட்ேடன், யூெர்்கைால் ஒன்றுகுல்றய நாற்பெடியா்க 
ஐந்துெரம் அடிபட்ேடன்.” (2 த்காரி. 11:23 - 24). நவீங்கள் 
அெிபெி்களுக்கு முன்பா்க த்காண்டு தெல்ைபபடுவ வீர்்கள் – 
இேயசு்கி்றிஸ்துவின் சுவிேெஷதலெ எெிர்க்கும்படியா்க ெிை 
ேநரங்கைில் ொதொன் அரொங்கதலெக்கூட பயன்படுததுவான். 
அவர்்களுக்குச ொட்ெியா்க அல்ைது அவர்்களுக்கு எெிரா்க, 
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இேயசுவிைிமிதெம் நவீங்கள் அெிபெி்களுக்கு முன்பா்கவும், 
ராஜாக்்களுக்கு முன்பா்கவும் த்காண்டு தெல்ைபபடுவ வீர்்கள். 

சுவிேெஷம் அ்றிவிபபலெக் கு்றிதது ேவெபாடம் ஒன்ல்ற 
நான் எடுததுக்த்காண்டிருந்ேெேபாது, இழந்துேபாைவர்்கலை 
ெந்ெிபபெற்கு சுவிேெஷ நிருபங்கள் மற்றும் நமது 
ெைிபபட்ட ொட்ெிலய எபபடி பயன்படுததுவது என்பது 
கு்றிதது மாணவர்்களுக்கு நான் விைக்்கிக் ்காண்பிததுக் 
த்காண்டிருந்ேென். ஒருவருக்கு நான் சுவிேெஷம் அ்றிவிதது,, 
இன்னும்  ஐம்பது முெல் நூறு ேபருக்கு  அலெ அனுபபி 
லவதேென். ஒரு ெிை நாட்்களுக்குப பி்றகு Mary Anne  என்்ற  
பட்டணதெிைிருந்து ஒரு தொலைேபெி அலழபபு எைக்கு 
வந்ெது. “இலெச தெயெ உன்லை நான் சும்மாவிடப 
ேபாவெில்லை, இேயசு்கி்றிஸ்துலவக் கு்றிதது நவீ எைக்கு 
எபபடி தொல்ைைாம்?  இெிைிருந்து நவீ ெபப முடியாது, என் 
தபயர் உைக்கு எபபடித தெரியும்?” என்று ே்கட்டார்்கள். அெற்கு 
நான்: “நல்ைது, ேபான் புதெ்கதெிைிருந்து உங்கள் தபயலர 
நான் அ்றிந்துத்காண்ேடன்” என்ே்றன். அந்ெப தபண்மணிேயா: 
“நவீ ஒரு தபாயயன், என் தபயரும், என் விைாெமும் ேபான் 
புதெ்கதெில் இல்லை” என்று கூ்றி, ேபாலீஸ் நாலைய ெிைம் 
உம்லமத தொடர்புத்காள்வார்்கள் என்று கூ்றி லவதொர்்கள். 
“ேவொ்கமம் கூறுவது இதெலை உண்லமேயா?” என்று நான்  
எைக்குள்ேை ேயாெிதேென். அபபடிேய அடுதெ நாள் ேபாலீஸ் 
என்ேைாடு தொடர்புத்காண்டார்்கள். என்லை விொரிபபெற்்கா்க  
அவர்்கள் இரண்டு மணிேநரதெிற்கும் அெி்கமா்க ேநரம் 
தெைவழிதொர்்கள். 

நான் தொல்வது இன்ைதென்று உங்களுக்குத தெரி்கி்றொ? 
ொலை்கைில் குற்்றவாைி்கள் இருக்கும்ேபாதுொன், ேபாலீஸ் 
ெங்கள் இரண்டு மணி ேநரதலெ தெைவிடுவார்்கள். 
ஆைால் என்ைிடதெில் ஏன்?  இேயசு்கி்றிஸ்துவிைிமிதெம், 
சுவிேெஷதெிைிமிதெம்.  ேெவனுலடய வார்தலெ 
உண்லமயிேை ெதெியமா? ஆம், நவீங்கள் ேெவனுலடய 
வார்தலெயின்படி நின்்றால், இேயசுலவ அ்றிவிபபெற்கு 
நவீங்கள் லெரியம் உள்ைவர்்கைாய இருந்ொல், மைிெர் 
முன்பா்க நவீெியுள்ை வாழ்க்ல்க வாழ்வெற்கு நவீங்கள் 
லெரியமுள்ைவர்்கைாய இருந்ொல், அஙே்க எெிர்பபு்கள் 
்காணபபடும். தபால்ைாெ ெக்ெி்களும் உள்ைை, நல்ை 
ெக்ெி்களும் உள்ைை.  அவற்ல்றச ெந்ெிபபெற்கு  ெம்முலடய 
ெகீஷர்்கள் ஆயதெமாைவர்்கைாய இருக்்கேவண்டுதமன்று 
இேயசு விரும்பிைார். 
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“அவர்்கள் உங்கலை ஒபபுக்த்காடுக்கும்ேபாது:  எபபடிப 
ேபசுேவாம் என்றும், என்ைதலெப ேபசுேவாம் என்றும் 
்கவலைபபடாெிருங்கள்; நவீங்கள் ேபெேவண்டுவது அந்ேநரதெில் 
உங்களுக்கு அருைபபடும்” என்று மதேெயு 10:19 ல் இேயசு 
கூ்றிைார். ேெவனுலடய ஆவி உங்கேைாடு இருக்கும்ேபாது, 
ேவெதெில் உள்ை ஸ்ேெவானுக்கு அருைபபட்ட ஞாைதலெப 
ேபாை உங்களுக்கும் அருைபபடும். அவன்  ேபெிை ஞாைதலெ 
மக்்கள் எெிர்க்்கக் கூடாெிருந்ெது. “என் நாமதெிைிமிதெம் 
நவீங்கள் எல்ைாராலும் பல்கக்்கபபடுவ வீர்்கள்; முடிவுபரியந்ெம் 
நிலைதெிருபபவேை இரட்ெிக்்கபபடுவான். ஒரு பட்டணதெில் 
உங்கலைத துன்பபபடுதெிைால் மறு பட்டணதெிற்கு 
ஓடிபேபாங்கள்” என்று மதேெயு 10:22 - 23  வெைங்கைில் 
இேயசு கூ்றிைார். நவீங்கள் ேவெவெைதலெ ே்கட்்கி்றவர்்கைாய 
மாதெிரம் இராமல், அென்படி தெய்கி்றவர்்கைாயும் 
இருபபபீர்்கதைைில், நவீெிக்கு எெிரா்க, இேயசு்கி்றிஸ்துவின் 
ெிதெதெிற்கு எெிரா்க  எெிர்பபு்கள் இருக்கும். 

ெிை நாட்்களுக்குமுன் நான் ஒரு பூங்காவில் இருந்ேென், 
அஙே்க இருந்ெ ஊஞெைில் வயொை ஒரு தபண்மணி 
உட்்கார்ந்ெிருந்ொர். அவர் ்கள்ைங்கபடற்்றவர், அவர் 
என்லை எதுவும் தொல்ைமாட்டார் என்று நிலைதது, 
நானும் அவேராடுகூட அந்ெ ஊஞெைில் உட்்காரைாமா 
என்று ே்கட்டு, உட்்கார்ந்து அவேராடு ேபெ ஆரம்பிதேென். 
அவருலடய தபயர் ேஜன். “ெரி, நவீங்கள் என்ை ேவலை 
தெய்கி்றவீர்்கள்?”  என்று ே்கட்ேடன். “ஒ, நான் வயொை ஒரு 
தபண், ேவலையிைிருந்து ஓயவுதபற்றுவிட்ேடன்,  எைேவ 
ெற்தபாழுது நான் எந்ெ ேவலையும் தெயயவில்லை” என்று 
அவர்்கள் கூ்றிைார்்கள். ெரி. நவீங்கள் என்ை தெய்கி்றவீர்்கள் 
என்று அவர் என்லைக் ே்கட்டார். நான் பாரம்பரிய ெலபொராெ 
ஒரு ஊழியதெில் ஊழியம் தெய்கிே்றன் என்ே்றன்.  உடேை 
அந்ெப  தபண்ணின் மு்கரூபம் மா்றிைது. “ேெவலைப பற்்றி 
எைக்கு எதுவும் நவீங்கள் தொல்ைக்கூடாது, இேயசுலவப பற்்றி 
தொல்ைக்கூடாது” என்்ற ெதெமிட்டார். ஓ ேஜன் அவர்்கேை, 
நவீங்கள் அவவாறு ேபெக்கூடாது என்று நான் கூ்றிேைன். 
உடேை அந்ெப தபண்மணி: இேயசு மாதெிரம் என் ்கண்முன் 
இபதபாழுது இருந்ொல், அவருலடய மு்கதெில் நான் 
துபபுேவன் என்று அவர் ே்காபதெில் த்காபபைிதொர். ேஜன் 
நவீங்கள் அபபடிப ேபெக் கூடாது, நவீங்கள் இபபடிப ேபசுவெற்கு 
ஒருேவலை ெிருசெலபயில் அேந்க மக்்கள் உங்கலை 
்காயபபடுதெியிருக்்கக்கூடும், ெரி என் குடும்பதலெப பற்்றி 
நான் ெற்று கூ்றட்டும் என்ே்றன். அெற்கு அவர்: இல்லை 
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நவீங்கள் தொல்ை ேவண்டாம், அபபடிேய இேயசு உங்கள் 
குடும்பதெிற்கு என்ை தெயொர் என்பலெ தொல்லுவ வீர்்கள், 
நவீங்கள் தொல்வலெ ே்கட்்க நான் ெயாரா்க இல்லை, நவீங்கள் 
அலெப பற்்றி ேபெேவ கூடாது என்று ெதெமிட்டார். அெற்கு 
நான்: ேஜன், இேயசுலவப பற்்றி நான் த்காஞெம் கூறு்கிே்றன், 
அலெ ெயவுதெயது ே்களுங்கள் என்ே்றன். “வாலய மூடு 
என்று நான் உைக்குச தொல்லு்கிே்றன்” என்று கூ்றி, ெற்று 
தொலைவில் அவருடன் த்காண்டு வந்ெிருந்ெ ஒரு ெிறு 
நாலய அலழததுக்த்காண்டு ேவ்கமா்க ேபாயவிட்டார். 

பாருங்கள், அவருக்குள் ்ககீழ்பபடியாலமயின் ஆவி 
குடித்காண்டிருந்ெபடியால்,  அவர் ெைது நிொைதலெ 
இழந்ெிருந்ொர், அவர் ொதொைால் ்கட்டுபபடுதெபபட்டிருந்ொர். 
சுவிேெஷம் கூறும்ேபாது யாரும் என்லைப பார்தது 
ெதெம்ேபாட மாட்டார்்கள், என் மு்கதெிற்கு ேநரா்க யாரும் 
துபப மாட்டார்்கள் என்று நான் நிலைதெிருந்ேென். எைினும், 
எைக்குள் இேயசுவின் மைதுருக்்கம்ொன் இருந்ெது, எைேவ 
ேஜன்மமீது எைக்கு  தவறுபபு வரவில்லை, அவர்மமீது 
அன்புொன் வந்ெது. அவர் நிொைம் இழந்ெிருந்ொர், நாேைா 
முழு நிொைதெில் இருந்ேென். நான் வ வீடு ெிரும்பிய உடன்: 
“ஆண்டவேர, நடந்ெதெல்ைாம் உமக்குத தெரியும், நான் 
நிொைமாய இருந்ெேெ தபரிய அற்புெம். ஒருவர் என் 
மு்கதெிற்கு முன்பா்க இருக்கும்ேபாது, அவர்மமீது எைக்கு 
அன்லபயும், மைதுருக்்கதலெயும் த்காடுக்்கி்றெற்்கா்க 
ஸ்ேொதெிரம் என்று கூ்றிேைன்.”

இேயசுவின் நாமதலெ முன்ைிட்டு நவீங்கள் தவைிேய 
தெல்லும்ேபாது உபதெிரவமும், எெிர்பபு்களும் வரும். 
நான் பு்றக்்கணிக்்கபபடும்ேபாது, மற்்றவர்்கைால் 
ஏற்றுக்த்காள்ைபபடாெேபாது நமக்கு லெரியதலெத 
ெரும் அேெ ஆவியாைவர், எந்ெ சூழ்நிலையிலும் நமக்கு 
ஆறுெலையும் தபைலையும் அருளுவார். 



55

உபத்திரவம்	 	 	 பாடம்	5
டான்	க்ரா

சஷீத்�வ ர௧ளவி௧ள மற்�ம் ர௧ளவி௧�்டன்

பயன்ப�ம் வசனங்௧ள 

1. வாெிக்்க: 2 ெவீேமாதேெயு 3:12. ேெவபக்ெியாய வாழ்்கி்றவர்்கள் 
எலெ அனுபவிபபார்்கள்? 

2 ்வீரமாத்ர்யு 3:12 - “அன்்றியும் ்கி்றிஸ்து இேயசுவுக்குள் 
ேெவபக்ெியாய நடக்்க மைொயிருக்்கி்ற யாவரும் 
துன்பபபடுவார்்கள்.”

2. “உபதெிவம்” இலெ எவவாறு வர்ைிபபபீர்்கள்?

3. வாெிக்்க: மாற்கு 4:16-17. என்ை ்காரணதெிற்்கா்க உபதெிரவம், 
துன்பம் வரு்கின்்றை?

மாற்கு 4:16-17 - “அபபடிேய, வெைதலெக் ே்கட்டவுடேை 
அலெச ெந்ேொஷதேொடு ஏற்றுக்த்காண்டும், (17) 
ெங்களுக்குள்ேை ேவர்த்காள்ைாெபடியால், த்காஞெக்்காை 
மாதெிரம் நிலைதெிருக்்கி்றார்்கள்.வெைதெிைிமிதெம் 
உபதெிரவமும் துன்பமும் உண்டாைவுடேை 
இட்றைலட்கி்றார்்கள்;  இவர்்கேை ்கற்பால்ற நிைதெில் 
விலெக்்கபபட்வர்்கள்.”

4. வாெிக்்க: “அபேபாஸ்ெைர் 8:1.4. எருெேைமில் உண்டாை 
துன்பதெின் விலைவு என்ை? 

அபரபாஸ்்ைர் 8:1.4 - “அவலைக் த்காலைதெய்கி்றெற்குச 
ெவுலும் ெம்மெிதெிருந்ொன். அக்்காைதெிேை 
எருெேைமிலுள்ை ெலபக்கு மிகுந்ெ துன்பம் உண்டாயிற்று. 
அபேபாஸ்ெைர்ெவிர, மற்்ற யாவரும் யூேெயா ெமாரியா 
ேெெங்கைில் ெிெ்றபபட்டுப ேபாைார்்கள். ெிெ்றிபேபாைவர்்கள் 
எஙகுந்ெிரிந்து, சுவிேெஷவெைதலெப பிரெங்கிதொர்்கள்.”

5. வாெிக்்க:  மதேெயு 5:10-12. …………………………………………………. நிமிதெம் 
துன்பபபடு்கி்றவர்்கள்ேமல் ஆெகீர்வாெம் இருக்கும். 

மத்ர்யு 5:10-12 - “நவீெியிைிமிதெம் துன்பபபடு்கி்றவர்்கள் 
பாக்்கியவான்்கள்; பரேைா்கராஜயம் அவர்்களுலடயது. (11)
என்ைிமிதெம் உங்கலை நிந்ெிததுத துன்பபபடுதெி, பைவிெ 
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ெவீலமயாை தமாழி்கலையும் உங்கள்ேபரில் தபாயயாச 
தொல்வார்்கைாைால் பாக்்கியவான்்கைாயிருபபபீர்்கள். (12) 
ெந்ேொஷபபட்டுக் ்கைிகூருங்கள்;  பரேைா்கதெில் உங்கள் 
பைன் மிகுெியாயிருக்கும்;  உங்களுக்கு முன்ைிருந்ெ 
ெவீர்க்்கெரிெி்கலையும் அபபடிேய துன்பபபடுதெிைார்்கேை.”

6. வாெிக்்க: மதேெயு 5:12. விசுவாெி்கள் நவீெியிைிமிதெம் 
துன்பபபடும்ேபாது, எலெ அவர்்கள் எெிர்்காைதெில் 
எெிர்பார்க்்கைாம்? 

7. வாெிக்்க:  அபேபாஸ்ெைர் 9:4-5. ெவுல் யாலரத துன்பபபடு
தெிக்த்காண்டிருந்ொன்? 

அபரபாஸ்்ைர் 9:4-5 - “அவன் ெலரயிேை விழுந்ொன். 
அபதபாழுது: ெவுேை, ெவுேை, நவீ என்லை ஏன் 
துன்பபபடுதது்கி்றாய என்று ென்னுடேை தொல்லு்கி்ற ஒரு 
ெதெதலெக் ே்கட்டான். அெற்கு அவன்:  ஆண்டவேர, நவீர் 
யார் என்்றான்.  அெற்குக் ்கர்தெர்:  நவீ துன்பபபடுதது்கி்ற 
இேயசு நாேை; முள்ைில் உலெக்்கி்றது உைக்குக் ்கடிைமாம் 
என்்றார்.”

8. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 9:1. ெவுல் உண்லமயில் 
யாலரதொன் துன்பபபடுதெிக்த்காண்டிருந்ொன்? 

அபரபாஸ்்ைர் 9:1 - “ெவுல் என்பவன் இன்னுங 
்கர்தெருலடய ெகீஷலரப பயமுறுதெிக் த்காலை தெயயும்படி 
ெகீ்றிப பிரொை ஆொரியரிடதெிற்குப ேபாய,”

9. வாெிக்்க: ்கைாதெியர் 6:12. ்கைாதெியர் புதெ்கதெிலுள்ை 
யூெமார்க்்கதொர், சுவிேெஷதேொடுகூட மெப பிர்காரமாை 
பிரமாணங்கலையும் ேெர்க்்க முயற்ெி தெயொர்்கள். அபபடிச 
தெயவொல், அவர் எலெப பு்றக்்கணிதொர்்கள்? 

கைாத்்தியர்  6:12  -  “மாம்ெதெின்படி நல்ேவஷமாயக் ்காணபபட 
விரும்பு்கி்றவர்்கள் ொங்கள் ்கி்றிஸ்பு்கி்றவர்்கள் எவர்்கேைா, 
அவர்்கள் ொங்கள் ்கி்றிஸ்துவின் ெிலுலவயிைிமிதெம்  
துன்பபபடாெபடிக்ே்க உங்கலை விருதெேெெைம் 
பண்ணிக்த்காள்ைக் ்கட்டாயம்பண்ணு்கி்றார்்கள்.”



57

உபத்திரவம்	 	 	 பாடம்	5
டான்	க்ரா

ப்தில் ஆ்ா�ங்௧ள

1. வாெிக்்க: 2 ெவீேமாதேெயு 3:12. ேெவபக்ெியாய வாழ்்கி்றவர்்கள் 
எலெ அனுபவிபபார்்கள்? 

�ன்பத்ை்.

2. “உபதெிவம்” இலெ எவவாறு வர்ைிபபபீர்்கள்? 

ெ்ால்ைைப�த்்பப�்ல், விசுவாசத்்தினிமதித்்ம் 
�ன்பபப�்ல்.

3. வாெிக்்க: மாற்கு 4:16-17. என்ை ்காரணதெிற்்கா்க உபதெிரவம், 
துன்பம் வரு்கின்்றை?

வசனத்்தினிமதித்்ம்; மற்�ம் வசனத்ை் நம் 
இரு்யத்ை்விட� எ�த்�பரபா�ம்படியாக. 

4. வாெிக்்க: “அபேபாஸ்ெைர் 8:1.4. எருெேைமில் உண்டாை 
துன்பதெின் விலைவு என்ை? 

ஜனங்கள எங்குந்திரிந�, சுவிரசஷவசனத்ை்ப 
பி�சங்கதித்்ார்கள.”

5. வாெிக்்க:  மதேெயு 5:10-12. …………………………………………………. நிமிதெம்து
ன்பபபடு்கி்றவர்்கள்ேமல் ஆெகீர்வாெம் இருக்கும். 

நவீ்தியினிமதித்்ம்.

6. வாெிக்்க: மதேெயு 5:12. விசுவாெி்கள் நவீெியிைிமிதெம் 
துன்பபபடும்ேபாது, எலெ அவர்்கள் எெிர்்காைதெில் 
எெிர்பார்க்்கைாம்? 

ப�ரைாகத்்தில் நல்ை பைைன.

7. வாெிக்்க:  அபேபாஸ்ெைர் 9:4-5. ெவுல் யாலரத துன்பபபடு
தெிக்த்காண்டிருந்ொன்? 

இரயசுைவ. 
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8. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 9:1. ெவுல் உண்லமயில் 
யாலரதொன் துன்பபபடுதெிக்த்காண்டிருந்ொன்? 

‘கர்த்்ருை்டய சஷீர்கைை (கதிறதிஸ்்வர்கைை)

9. வாெிக்்க: ்கைாதெியர் 6:12. ்கைாதெியர் புதெ்கதெிலுள்ை 
யூெமார்க்்கதொர், சுவிேெஷதேொடுகூட மெப பிர்காரமாை 
பிரமாணங்கலையும் ேெர்க்்க முயற்ெி தெயொர்்கள். அபபடிச 
தெயவொல், அவர் எலெப பு்றக்்கணிதொர்்கள்? 

கதிறதிஸ்�வின் சதிலுைவயினிமதித்்ம்  வரும் �ன்பங்கைை. 
மற்ெறாரு வார்த்ை்யில் ெசால்ைரவண�மானால், 
கதிறதிஸ்�இரயசுவின்ரமல் ைவக்கும் விசுவாசம், 
கதிருைபயினால் மாத்்தி�ரம வருகதிற இ�டசதிபைபப 
பி�சங்கதிபப்ன் மூைம் வருகதிற உபத்்தி�வங்கைை  
அவர்கள புறக்கணித்்ார்கள. 
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பலழய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரேவல் ஜைங்கலை மற்்ற 
ஜைங்கலைக் ்காட்டிலும் ெி்றபபாைவர்்கைா்க ேவறுபடுதெி 
்காண்பிதெது அவர்்களுலடய இல்றதென்லமேய, ேவறு 
வார்தலெயில் தொல்ைேவண்டுமாைால், அவர்்கள் 
ேநரிலடயா்க ேெவைால் ஆைபபட்டேெ ெி்றபபம்ெமாகும். 
ஆைால், அென்பி்றகு இஸ்ரேவல் ெரிதெிரதலெப பார்க்கும்ேபாது, 
உை்கதெின் மற்்ற நாடு்களுக்கு இருபபதுேபாைேவ, 
பூமிக்குரிய(மனுஷன்) ஒரு ராஜாவால் ொங்களும் ஆைபபட 
ேவண்டும் என்று அவர்்கள் விரும்பிைார்்கள் (1 ொமுேவல் 
8:5-19). ஆ்கேவ, ேெவன் அவர்்களுலடய விண்ணபபதெின்படி, 
ெவுல் என்னும்ேபர் த்காண்ட ஒரு மைிெலை அவர்்களுக்கு 
ராஜாவா்க த்காடுதொர் (1ொமுேவல் 10:24-25). அென்பி்றகு, 
ெவுைின் ்ககீழ்பபடியாலமயிைிமிதெம், ெம்முலடய 
இருெயதெிற்ே்கற்்றலெச தெயயும், ொவ வீலெ அவர்்களுக்கு 
ராஜாவா்க எழுபபிைார் (அப. 13:21-22;  1 இராஜா. 15:3)

ராஜா என்பவன் ்காணக்கூடாெ ேெவைின் ்காணக்கூடிய 
பிரெிநிெியா்க இருக்்கேவண்டியொய இருந்ெது (உபா. 
17:14-20). ராஜா ேெவலைப பின்பற்றும்ேபாது, அவனும் 
அவனுலடய ராஜயமும் ஸ்ெிரபபட்டை. ேெவலைப பின்பற்்ற 
ராஜா ெவ்றிைேபாது, அவனும் அவனுலடய ராஜயமும் 
ேொல்வியலடந்து, ெில்றயிருபபுக்குள்தென்று அழிந்ெை (1 
ொமு. 15:22-23). 

ேெவன் ஒரு ராஜாலவத தெரிந்துத்காள்ளும்ேபாது,  
அவலை எண்தணயிைால் அபிேஷ்கம்பண்ணும்படி ஒரு 
ெவீர்க்்கெரிெிலய அனுபபிைார். அந்ெ ெமயதெில் ேெவ 
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ஆவியாைவர் அந்ெ ராஜாமமீது வந்து, அவன் நவீெிேயாடு 
ஜைங்கலை அரொளும்படியா்க அவனுலடய இருெயதலெ 
மாற்றுவார், ேெவன் அவேைாடு இருந்ொர் (1 ொமு. 10:1.6-7,9). 
ஆளுவெற்கு(ஒரு ராஜாவா்க இருபபெற்கு) அபிேஷம் என்பது, 
பிற்்காைதெில் ேமெியா வந்து ஜைங்கலை ஆைபேபாவலெக் 
கு்றிக்்கி்றொய இருந்ெது. “Anointed - அபிேஷ்கம்பண்ணபபட்டவர்” 
என்பெற்கு எபிதரய வார்தலெ “mashiac (Massiah) - ேமெியா” 
என்பொகும், அதுேவ எபிதரய தமாழியில் “Christos (Christ) - 
்கி்றிஸ்து” என்று உள்ைது. பலழய ஏற்பாட்டில் ெவீர்க்்கெரிெி்கள், 
எெிர்்காைதெில்  ேமெியா (அபிேஷ்கம்பண்ணபபட்டவர்) 
வருவார், அபதபாழுது அவர் மூைமா்க பரேைா்கதெின் ேெவன் 
ஒரு ராஜயதலெ பூமியில் உண்டுபண்ணுவார், அந்ெ ராஜயம் 
ஒருேபாதும் அழியாது (ொைி. 2:44, 7:14, 27) என்று ெவீர்க்்கெரிெைம் 
உலரதொர்்கள். ேவெவெைங்கலை நவீங்கள் நன்கு ்கவைிததுப 
பார்பபபீர்்கதைைில், ேெவனுலடய ராஜயதலெக் கு்றிதது 
இேயசு ேபெிைேபாதெல்ைாம், அவர் எலெ மைெில் லவததுப  
ேபசு்கி்றார் என்பலெ யூெர்்களுக்கு ஒருேபாதும் விைக்்கிக் 
கூ்றேவ இல்லை. யூெர்்கள் எெிர்பார்தெ ராஜயம் என்பது 
முழுக்்க முழுக்்க பலழய ஏற்பாட்டு முல்றலமயின்படியாை 
ஒரு ராஜயதலெேய (ஏொயா 9:6-7; 11:1-6; ொைி. 2:44; 7:13,14,18 
மற்றும் 27). 

ராஜயம் என்்றால் என்ை என்பலெ ொொரணமா்க 
புரிந்துத்காள்ைாமல், இேயசு்கி்றிஸ்து ேபெிை வார்தலெ்கலைப 
புரிந்துத்காள்வது கூடாெ்காரியம். ெம்முலடய ெகீஷர்்கள் 
பிரெங்கம்பண்ண ேவண்டும் என்று அவர் கு்றிபபிட்டுச 
தொன்ை ஒேர ஒரு மி்க முக்்கியமாை ்காரியம் ராஜயதலெப 
பற்்றிய தெயெிேய (மாற்கு 1:14-15; லூக்்கா 9:1,2; அப. 28:23-31; 
லூக்்கா 16:16 மற்றும் மதேெயு 14:14).  இந்ெச தெயெி “இரட்ெிபபு” 
மற்றும் “நிதெியஜவீவன்” ஆ்கியவற்ல்ற வழஙகுவலெயும் 
கு்றிக்்கி்றது (எபி. 2:3; மத. 19:16  இந்ெ வெைதலெ மத. 
19:23 ம் வெைதேொடு ஒபபிட்டுப பார்க்்க; அப. 28:23,24, 28, 
30-31). “ேெவனுலடய ராஜயம்” என்்ற வார்தலெக்குள், 
ேெவைால் ஆைபபடு்கி்ற ஒரு கூட்ட மக்்கள் என்்ற ்கருததும் 
உள்ைது. ேெவனுலடய ராஜயததுக்குள் நுலழய அெற்குரிய 
நிபந்ெலை்களும் நில்றேவற்்றபபட ேவண்டும். மாற்்றபபட்ட 
இருெயம் ேெலவ. இந்ெ இருெய மாற்்றதலெதொன் ேவெம், 
மைந்ெிரும்புெல் என்று கூறு்கி்றது. அது ேெவைிடதெில் 
மைந்ெிரும்புவது; அொவது ொதொலைவிட்டு, பாவம் மற்றும் 
அென் வழி்கலைவிட்டு ேெவைிடம், ்கி்றிஸ்து மற்றும் 
அவர் வழி்கைில் ெிரும்பிவருெலைக் கு்றிக்்கி்றது. அபபடி 
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ஒருவர் ெிரும்பி வரும்ேபாது,  ேெவன் பாவமன்ைிபலபயும், 
நிதெியஜவீவலையும் (இேயசு்கி்றிஸ்துவின் இரதெதெின் 
மூைமா்க)  இைவமா்க அருளு்கி்றார் (ேராமர் 6:23). இந்ெ 
“நற்தெயெிேய” “்கிருலபயின் சுவிேெஷம்” அல்ைது 
“ேெவனுலடய ராஜயதலெப பிரெங்கிதெல்” என்று 
கூ்றபபடு்கி்றது (அப. 20:24-25). ேெவனுலடய ராஜயம் 
்கிருலபயிைால் உண்டா்கி்றொயிருக்்கி்றது (மத. 20:1-16), அது 
இேயசு்கி்றிஸ்துவின் ஊழியதெின் மூைம் அலமெியா்க, 
இர்கெியமா்க வந்ெது (மத. 13:33). ெகீக்்கிரதெில் ஒருநாள் 
தவைிபபலடயா்க உை்கில் உள்ை அலைவரும் ்காணும் 
வல்கயில் ேெவனுலடய ராஜயம் தவைிபபடும். (மதேெயு 
13:36-43). 
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சஷீத்�வ ர௧ளவி௧ள மற்�ம் ர௧ளவி௧�்டன்

பயன்ப�ம் வசனங்௧ள 

1. வாெிக்்க: ொைிேயல் 2:44. பலழய ஏற்பாட்டில் ெவீர்க்்கெரிெி்கள், 
எெிர்்காைதெில்  ேமெியா (அபிேஷ்கம்பண்ணபபட்டவர்) 
வருவார், அபதபாழுது அவர் மூைமா்க பரேைா்கதெின் 
ேெவன் ஒரு ராஜயதலெ பூமியில் உண்டுபண்ணுவார், 
அந்ெ ராஜயம்,

A. ஆயிரம்வருடம்வலர அந்ெ அரொட்ெி நிலைக்கும்.

B. அது ஒருேபாதும் அழியாது.

C. அது ெற்்காைி்கமாைொ்க இருக்கும்.

்ானிரயல் 2:44 - “அந்ெ ராஜாக்்கைின் நாட்்கைிேை, 
பரேைா்கதெின் ேெவன் என்த்றன்ல்றக்கும் அழியாெ ஒரு 
ராஜயதலெ எழும்பபபண்ணுவார்; ……………………… அது அந்ெ 
ராஜயங்கலைதயல்ைாம் தநாறுக்்கி, நிர்மூைமாக்்கி, ொேைா 
என்த்றன்ல்றக்கும் நிற்கும்.

2. வாெிக்்க: மதேெயு 4:17, 23. இேயசுவின் பிரெங்கம் என்ைவா்க 
இருந்ெது? 

மத்ர்யு 4:17 - “அதுமுெல் இேயசு: மைந்ெிரும்புங்கள், 
பரேைா்கராஜயம் ெமமீபிதெிருக்்கி்றது என்று பிரெங்கிக்்கத 
தொடங்கிைார்,”

மத்ர்யு 4:23 - “பின்பு, இேயசு ்கைிேையா எஙகும் சுற்்றி 
நடந்து, அவர்்களுலடய தஜபஆையங்கைில் உபேெெிதது;  
ராஜயதெின் சுவிேெஷதலெப பிரெங்கிதது, ஜைங்களுக்கு 
உண்டாயிருந்ெ ெ்கை வியாெி்கலையும் ெ்கை ேநாய்கலையும் 
நவீக்்கிச தொஸ்ெமாக்்கிைார்.”

3. வாெிக்்க: மாற்கு 1: 14-15.  இேயசு …………………………… சுவிேெஷதலெப 
பிரெங்கிதொர். 

மாற்கு 1: 14-15 - “ேயாவான் ்காவைில் லவக்்கபபட்ட பின்பு, 
இேயசு ்கைிேையாவிேை வந்து, ேெவனுலடய ராஜயதெின் 
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சுவிேெஷதலெப பிரெங்கிதது: ்காைம் நில்றேவ்றிற்று, 
ேெவனுலடய ராஜயம் ெமமீபமாயிற்று;  மைந்ெிரும்பி, 
சுவிேெஷதலெ விசுவாெியுங்கள் என்்றார்."

4. வாெிக்்க: லூக்்கா 4:43. ேெவைிடதெிைிருந்து இேயசு 
அனுபபபபட்டென் ்காரணம்……………………………………

லூக்கா 4:43 - “அவேரா அவர்்கலை ேநாக்்கி: நான் 
மற்்ற ஊர்்கைிலும் ேெவனுலடய ராஜயதலெக்கு்றிதது 
பிரெங்கிக்்கேவண்டும், இெற்்கா்கேவ அனுபபபபட்ேடன் 
என்்றார்.”

5. வாெிக்்க: ேயாவான் 4:25. ராஜயதலெக் கு்றிதது இேயசு 
ேபெியேபாது, ராஜயம் என்்றால் எது என்று அவர் எலெ 
மைெில் லவதது பிரெங்கிதொேரா, அலெ யூெர்்களுக்கு 
தவைிபபடுதெேவ இல்லை.  அது பலழய ஏற்பாட்டில் 
கு்றிபபிடபபட்டது, அலெக் கு்றிதது அவர்்கள்: 

A. த்காஞெம் அ்றிந்ெிருந்ெைர்.

B. அது ஒருேபாதும் வராது என்று நிலைதெைர்.

C. அலெ அவர்்கள் ஏற்த்கைேவ எெிர்பார்ததுக் 
த்காண்டிருந்ெைர். 

ரயாவான் 4:25 - “அந்ெ ஸ்ெிரீ அவலர ேநாக்்கி: ்கி்றிஸ்து 
என்ைபபடு்கி்ற ேமெியா வரு்கி்றார் என்று அ்றிேவன், 
அவர் வரும்ேபாது எல்ைாவற்ல்றயும் நமக்கு அ்றிவிபபார் 
என்்றாள்.”

6. வாெிக்்க: லூக்்கா 9:1.2. – ெகீஷர்்கள் தெயெ மூன்று ்காரியங்கள் 
என்ை? 

லூக்கா 9:1-2 - “அவர் ெம்முலடய பன்ைிரண்டு 
ெகீஷலரயும் வரவலழதது, ெ்கை பிொசு்கலையும் 
துரதெவும், வியாெியுள்ைவர்்கலைக் குணமாக்்கவும் 
அவர்்களுக்கு அெி்காரமும் த்காடுதது, ேெவனுலடய 
ராஜயதலெக் கு்றிததுப பிரெங்கிக்்கவும், பிணியாைி்கலைச 
தொஸ்ெமாக்்கவும் அவர்்கலை அனுபபிைார்.”
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7. வாெிக்்க: லூக்்கா 10:1-2, 8-9. எழுபதுேபர் பிரெங்கிக்கும்படி 
இேயசு அவர்்களுக்குச தொன்ை தெயெி என்ை? 

லூக்கா 10:1-2 - “இலவ்களுக்குப பின்பு, ்கர்தெர் 
ேவே்ற எழுபதுேபலர நியமிதது, ொம் ேபாகும் ெ்கை 
பட்டணங்களுக்கும் இடங்களுக்கும் அவர்்கலைத 
ெமக்கு முன்ேை அனுபபிைார். (2) அபதபாழுது அவர் 
அவர்்கலை ேநாக்்கி:  அறுபபு மிகுெி, ேவலையாட்்கேைா 
த்காஞெம்; ஆல்கயால் அறுபபுக்கு எஜமான் ெமது 
அறுபபுக்கு ேவலையாட்்கலை அனுபபும்படி அவலர 
ேவண்டிக்த்காள்ளுங்கள்.”

லூக்கா 10:8-9 - “ஒரு பட்டணதெில் நவீங்கள் 
பிரேவெிக்்கி்றதபாழுது, ஜைங்கள் உங்கலை 
ஏற்றுக்த்காண்டால் அவர்்கள் உங்கள்முன் லவக்்கி்றலெ 
நவீங்கள் புெிதது, (9) அவவிடதெிலுள்ை பிணியாைி்கலைச 
தொஸ்ெமாக்்கி, ேெவனுலடய ராஜயம் உங்களுக்குச 
ெமமீபமாய வந்ெிருக்்கி்றது என்று அவர்்களுக்குச 
தொல்லுங்கள்.”

8. வாெிக்்க: லூக்்கா 23:2.  யூெர்்கைின் தொந்ெ விைக்்கதெின்படி, 
“்கி்றிஸ்து” என்்றால் ……………………………………………………………. என்று தபாருள். 

லூக்கா 23:2 - “இவன் ென்லைக் ்கி்றிஸ்து 
என்ைபபட்ட ராஜாதவன்றும், ராயருக்கு வரி த்காடுக்்க 
ேவண்டுவெில்லைதயன்றும் தொல்ைி, ஜைங்கலைக் 
்கை்கபபடுதெக் ்கண்ேடாம் என்று அவர்ேமல் குற்்றஞொட்டத 
தொடங்கிைார்்கள்.”

9. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 17:7. ராயருலடய ெட்டதெிற்கு 
மா்றா்க, பவுல் …………………… என்னும் ஒருவலர ………………… என்று 
தொன்ைொ்க, யூெர்்கள் பவுல்மமீது குற்்றஞொட்டிைார்்கள். 

அபரபாஸ்்ைர் 17:7 - “இவர்்கலை யாேொன் 
ஏற்றுக்த்காண்டான். இவர்்கதைல்ைாரும் இேயசு என்னும் 
ேவத்றாருவலை ராஜா என்று தொல்ைி, இராயனுலடய 
்கட்டலை்களுக்கு விேராெமா்கச தெய்கி்றார்்கதைன்று 
கூக்குரைிட்டு,”
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10. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 19:8-10. எேபசுவிேை பவுல் 
லெரியமாயப ……………………………………. பிரெங்கிதது, அவர்்களுக்குப 
புதெிதொல்ைிக்த்காண்டு வந்ொன். 

அபரபாஸ்்ைர் 19:8-10 - “பின்பு பவுல் தஜப ஆையதெில் 
பிரேவெிதது, லெரியமாயப பிரெங்கிதது, மூன்று 
மாெமைவும் ேெவனுலடய ராஜயததுக்்கடுதெலவ்கலைக்
கு்றிததுச ெம்பாஷலைபண்ணி, புதெிதொல்ைிக்த்காண்டு 
வந்ொன். (9) ெிைர் ்கடிைபபட்டு அவிசுவாெி்கைா்கிக் 
கூட்டதெிற்கு முன்பா்க இந்ெ மார்க்்கதலெ நிந்ெிதெேபாது, 
அவன் அவர்்கலை விட்டு விை்கி, ெகீஷலர அவர்்கைிைிருந்து 
பிரிததுக்த்காண்டு, ெி்றன்னு என்னும் ஒருவனுலடய 
விதெியாொலையிேை அநுெிைமும் ெம்பாஷிததுக்த்காண்டு 
வந்ொன். (10) இரண்டு வருஷ்காைம் இபபடி நடந்ெெிைாேை 
ஆெியாவில் குடியிருந்ெ யூெரும் ்கிேரக்்கருமா்கிய 
எல்ைாரும்  ்கர்தெரா்கிய இேயசுவின் வெைதலெக் 
ே்கட்டார்்கள்.”

11. வாெிக்்க:  அபேபாஸ்ெைர் 28:23-31. வெைம் 31 ல்,  
அபேபாஸ்ெைைா்கிய பவுல் பிரெங்கிததுக்த்காண்டிருந்ெது 
என்ை? 

அபரபாஸ்்ைர் 28:23-31 - “அெற்்கா்க அவர்்கள் ஒரு நாலைக் 
கு்றிதது, அேந்கம்ேபர் அவன் ெங்கியிருந்ெ வ வீட்டிற்கு 
அவைிடதெில் வந்ொர்்கள். அவன் ்காைேம தொடங்கி 
ொயங்காைமட்டும் ேமாேெயின் நியாயபபிரமாணதெிலும் 
ெவீர்க்்கெரிெி்கைின் ஆ்கமங்கைிலும் இருந்து இேயசுவுக்்கடுதெ 
விேெஷங்கலை அவர்்களுக்குப ேபாெிதது, ேெவனுலடய 
ராஜயதலெக் கு்றிததுச ொட்ெி த்காடுதது விஸ்ெரிததுப 
ேபெிைான். (24) அவன் தொன்ைலவ்கலைச ெிைர் 
விசுவாெிதொர்்கள், ெிைர் விசுவாெியாெிருந்ொர்்கள். (25) 
இபபடி அவர்்கள் ஒருவேராதடாருவர் ஒவவாமைிருந்து, 
பு்றபபட்டுபேபால்கயில், பவுல் அவர்்களுக்குச 
தொன்ை வாக்்கியமாவது: (26) நவீங்கள் ்காொரக்ே்கட்டும் 
உணராெிருபபபீர்்கள், ்கண்ணாரக்்கண்டும் பாராெிருபபபீர்்கள். 
(27) இவர்்கள் ்கண்்கைிைால் ்காணாமலும், ்காது்கைிைால் 
ே்கைாமலும், இருெயதெிைால் உணர்ந்து குணபபடாமலும், 
நான் இவர்்கலை ஆேராக்்கியமாக்்காமலும் இருக்கும்படிக்கு, 
இந்ெ ஜைதெின் இருெயம் த்காழுதெிருக்்கி்றது  
்காது்கைிைால் மந்ெமாயக் ே்கட்டுத ெங்கள் ்கண்்கலை 
மூடிக்த்காண்டார்்கள் என்று இந்ெ ஜைதெிைிடதெில்  
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ேபாயச தொல்லு என்பலெப பரிசுதெஆவி ஏொயா 
ெவீர்க்்கெரிெிலயக்த்காண்டு நம்முலடய பிொக்்களுடேை 
நன்்றாயச தொல்ைியிருக்்கி்றார்.  (28)  ஆெைால் ேெவனுலடய 
இரட்ெிபபு பு்றஜாெியாருக்கு அனுபபபபட்டிருக்்கி்றதென்றும், 
அவர்்கள் அெற்குச தெவித்காடுபபார்்கதைன்றும் 
உங்களுக்குத தெரிந்ெிருக்்கக்்கடவது என்்றான். (29) இபபடி 
அவன் தொன்ைபின்பு, யூெர்்கள் ெங்களுக்குள்ேை மி்கவும் 
ெர்க்்கம்பண்ணிக்த்காண்டு, ேபாயவிட்டார்்கள். (30) பின்பு 
பவுல் ெைக்்கா்க வாடல்கக்கு வாங்கியிருந்ெ வ வீட்டிேை 
இரண்டு வருஷம் முழுதும் ெங்கி, ென்ைிடதெில் வந்ெ 
யாவலரயும் ஏற்றுக்த்காண்டு, (31) மிகுந்ெ லெரியததுடேை 
ெலடயில்ைாமல்  ேெவனுலடய ராஜயதலெக் கு்றிததுப 
பிரெங்கிதது, ்கர்தெரா்கிய இேயசு்கி்றிஸ்துலவபபற்்றிய 
விேெஷங்கலை உபேெெிததுக்த்காண்டிருந்ொன்.”

12. வாெிக்்க: மதேெயு 24:24.  உை்கம் முழுதும் பிரெங்கிக்்கபபட 
ேவண்டிய தெயெி என்ை? அவர்

மத்ர்யு 24:24 - “ராஜயதெினுலடய இந்ெச சுவிேெஷம் 
பூேைா்கதமஙகுமுள்ை ெ்கை ஜாெி்களுக்கும் ொட்ெியா்கப 
பிரெங்கிக்்கபபடும், அபேபாது முடிவு வரும்.”

13. வாெிக்்க: அப. 20:24-25. ெிை ேநரங்கைில் ராஜயதெினுலடய 
இந்ெ சுவிேெஷம் ………………………………. சுவிேெஷம் என்றும் 
கு்றிபபிடபபட்டுள்ைது. 

அப. 20:24-25 - “ஆ்கிலும் அலவ்கைில் ஒன்ல்றயுங 
கு்றிததுக் ்கவலைபபேடன்;  என் பிராணலையும் 
நான் அருலமயா்க எண்ேணன்;  என் ஓட்டதலெச 
ெந்ேொஷதேொேட முடிக்்கவும், ேெவனுலடய 
்கிருலபயின் சுவிேெஷதலெப பிரெங்கம்பண்ணும்படிக்கு 
நான் ்கர்தெரா்கிய இேயசுவிைிடதெில் தபற்்ற 
ஊழியதலெ நில்றேவற்்றவுேம விரும்பு்கிே்றன். (25) 
இேொ, நான் உங்களுக்குள்ேை ெஞெரிதது, ேெவனுலடய 
ராஜயதலெக் கு்றிததுப பிரெங்கம்பண்ணிைலெக் 
ே்கட்டவர்்கைா்கிய நவீங்கதைல்ைாரும் இைி என் மு்கதலெப 
பார்க்்கமாட்டீர்்கதைன்று அ்றிந்ெிருக்்கிே்றன்.”

14. வாெிக்்க: லூக்்கா 16:16. ராஜயதலெக் கு்றிதெ அடிபபலட 
அ்றிவுகூட இல்ைாமல் இேயசுவின் தெயெிலய 
அ்றிந்துத்காள்வது என்பது கூடாெ்காரியம். ராஜயதலெக் 
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கு்றிததுொன் இேயசு பிரெங்கிதொர், ெம்முலடய ெகீஷர்்கள் 
பிரெங்கிக்கும்படி இேயசு கு்றிபபிட்டுச தொன்ை தெயெியும் 
அதுொன். ராஜயதெின் சுவிேெஷதலெக் கு்றிதது ெம் 
ெகீஷர்்கைிடம்: 

A. பிரெங்கியுங்கள் என்று தொன்ைார்

B. இலெக் ்கண்டுத்காள்ை ேவண்டாம் என்்றார்

C. இலெக் கு்றிதது ெிந்ெியுங்கள் என்்றார்,

லூக்கா 16:16 - “நியாயபபிரமாணமும் ெவீர்க்்கெரிெை 
வாக்்கியங்களும் ேயாவான்வலரக்கும் வழங்கிவந்ெது; 
அதுமுெல் ேெவனுலடய ராஜயம் சுவிேெஷமாய 
அ்றிவிக்்கபபட்டு வரு்கி்றது, யாவரும் பைவந்ெமாய அெில் 
பிரேவெிக்்கி்றார்்கள்.”

15. வாெிக்்க: மதேெயு 6:10. தபாதுவா்க, ேெவனுலடய ராஜயம் 
என்பது ேெவனுலடய ஆளுல்கயாகும். இந்ெ வெைதெில் 
இது எவவாறு தவைிபபடுதெபபட்டுள்ைது?

மத்ர்யு  6:10  - “உம்முலடய ராஜயம் வருவொ்க; உம்முலடய 
ெிதெம் பரமண்டைதெிேை தெயயபபடு்கி்றதுேபாை 
பூமியிேையும் தெயயபபடுவொ்க.”

16. வாெிக்்க: த்காேைாதெயர் 1:13.14; ேராமர் 14:9. “ேெவனுலடய 
ராஜயம்” என்்ற பெதெின்படி, ஒரு கூட்ட மக்்கள்: 

A. இேயசு ெங்கள் உள்ைதெில் வரும்படி 
ே்கட்்கேவண்டும். 

B. ேெவனுலடய ஆளுல்கலய 
ஏற்றுக்த்காண்டு(பிொெின் ஆளுல்கலய 
பு்றந்ெள்ளுவது), அவருலடய பாவமன்ைிபலப 
தபறுவது. 

C. ெலபயில் ேெர்ந்துத்காள்வது. 

ெகாரைாெசயர் 1:13, 14 - “இருைின் அெி்காரதெிைின்று 
நம்லம விடுெலையாக்்கி, ெமது அன்பின் குமாரனுலடய 
ராஜயதெிற்கு உட்படுதெிைவராயிருக்்கி்ற பிொலவ 
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ஸ்ேொதெிரிக்்கிே்றாம். (14) (குமாரைா்கிய) அவருக்குள், 
அவருலடய இரதெதெிைாேை, பாவமன்ைிபபா்கிய மமீட்பு 
நமக்கு அருைபபட்டிருக்்கி்றது.”

ர�ாமர் 14:9 - “்கி்றிஸ்துவும் மரிதேொர்ேமலும் 
ஜவீவனுள்ேைார்ேமலும் ஆண்டவராயிருக்கும்தபாருட்டு, 
மரிததும் எழுந்தும் பிலழததுமிருக்்கி்றார்.”

17. வாெிக்்க: மதேெயு 4:17. ேெவனுலடய ராஜயதெில் 
பிரேவெிபபெற்கு மாற்்றபபட்ட ஒரு இருெயம் ேெலவ. 
இருெயதெில் ஏற்படும் இந்ெ மாற்்றதலெதொன் ேவெம், 

A. மைஸ்ொபம் 

B. நியாயபபிரமாணதெின் ்கிரிலய்கள்

C. மைந்ெிரும்புெல் என்று அலழக்்கி்றது. 

மத்ர்யு 4:17 – “அதுமுெல் இேயசு:  மைந்ெிரும்புங்கள், 
பரேைா்கராஜயம் ெமமீபிதெிருக்்கி்றது என்று பிரெங்கிக்்கத 
தொடங்கிைார்.”

18. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 26:18.   பாவ மன்ைிபலபப 
தபறும்படியா்க நவீங்கள் ……………………… விட்டு ஒைியிைிடதெிற்கும், 
ொதொனுலடய …………………………….. விட்டு ……………………………… ெிரும்பி 
விட்டீர்்கைா?  

அபரபாஸ்்ைர் 26:18 - “அவர்்கள் என்லைப 
பற்றும் விசுவாெதெிைாேை பாவமன்ைிபலபயும் பரி
சுதெமாக்்கபபட்டவர்்களுக்குரிய சுெந்ெரதலெயும் 
தபற்றுக்த்காள்ளும்படியா்க, அவர்்கள் இருலைவிட்டு 
ஒைியிைிடதெிற்கும், ொதொனுலடய அெி்காரதலெவிட்டு 
ேெவைிடதெிற்கும் ெிரும்பும்படிக்கு நவீ அவர்்களுலடய 
்கண்்கலைத ெி்றக்கும்தபாருட்டு, இபதபாழுது உன்லை 
அவர்்கைிடதெிற்கு அனுபபு்கிே்றன் என்்றார்.”

19. வாெிக்்க:  எேெக்்கிேயல் 36:26-27; அப. 11:15-18.   ேெவனுலடய 
வழியில் உன்லை நடக்்கச தெயயும் புெிய இருெயம், புெிய 
ஆவி உைக்குக் த்காடுக்்கபபட்டு விட்டொ? 
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எரசக்கதிரயல் 36:26-27 - “உங்களுக்கு நவமாை 
இருெயதலெக் த்காடுதது, உங்கள் உள்ைதெிேை புெிொை 
ஆவிலயக் ்கட்டலையிட்டு, ்கல்ைாெ இருெயதலெ உங்கள் 
மாம்ெதெிைிருந்து எடுததுபேபாட்டு, ெலெயாை இருெயதலெ 
உங்களுக்குக் த்காடுபேபன். (27) உங்கள் உள்ைதெிேை 
என் ஆவிலய லவதது, உங்கலை என் ்கட்டலை்கைில் 
நடக்்கவும், என் நியாயங்கலைக் ல்கக்த்காள்ைவும் 
அலவ்கைின்படி தெயயவும்பண்ணுேவன்.”

அப. 11:15-18 - “நான் ேபெததொடங்கிைேபாது, 
பரிசுதெஆவியாைவர் ஆெியிேை நம்ேமல் 
இ்றங்கிைதுேபாைேவ, அவர்்கள்ேமலும் இ்றங்கிைார். (16)  
ேயாவான் ஜைதெிைாேை ஞாைஸ்நாைங த்காடுதொன், 
நவீங்கேைா பரிசுதெஆவியிைாேை ஞாைஸ்நாைம் 
தபறுவ வீர்்கள் என்று ்கர்தெர் தொன்ை வார்தலெலய 
அபதபாழுது நிலைவுகூர்ந்ேென். (17) ஆெைால் ்கர்தெரா்கிய 
இேயசு்கி்றிஸ்துலவ விசுவாெிதெிருக்்கி்ற நமக்குத ேெவன் 
வரதலெ அநுக்்கிர்கம்பண்ணிைதுேபாைேவ அவர்்களுக்கும் 
அந்ெ வரதலெேய அநுக்்கிர்கம்பண்ணியிருக்கும்ேபாது 
ேெவலைத ெடுக்்கி்றெற்கு நான் எம்மாதெிரம் என்்றான். 
(18) இலவ்கலை அவர்்கள் ே்கட்டதபாழுது அமர்ந்ெிருந்து:  
அபபடியாைால் ஜவீவனுக்ே்கதுவாை மைந்ெிரும்புெலை 
ேெவன் பு்றஜாெியாருக்கும் அருைிசதெயொர் என்று 
தொல்ைி, ேெவலை ம்கிலமபபடுதெிைார்்கள்.”

20. வாெிக்்க: லூக்்கா 18:13-14. உன் பாவமன்ைிபபிற்்கா்க 
ேெவலை ேநாக்்கி கூபபிட்டிருக்்கி்றாயா? 

லூக்கா 18:13-14 - “ஆயக்்காரன் தூரதெிேை நின்று, ென் 
்கண்்கலையும் வாைததுக்கு ஏத்றடுக்்கத துண வீயாமல், ென் 
மார்பிேை அடிததுக்த்காண்டு:  ேெவேை!  பாவியா்கிய 
என்ேமல் ்கிருலபயாயிரும் என்்றான். அவைல்ை 
இவேை நவீெிமாைாக்்கபபட்டவைாயத ென் வ வீட்டுக்குத 
ெிரும்பிபேபாைான் என்று உங்களுக்குச தொல்லு்கிே்றன்; 
ஏதைைில் ென்லை உயர்தது்கி்றவதைவனும் 
ொழ்தெபபடுவான், ென்லைத ொழ்தது்கி்றவன் 
உயர்தெபபடுவான் என்்றார்.
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ப்தில் ஆ்ா�ங்௧ள

1. வாெிக்்க: ொைிேயல் 2:44. பலழய ஏற்பாட்டில் ெவீர்க்்கெரிெி்கள், 
எெிர்்காைதெில்  ேமெியா (அபிேஷ்கம்பண்ணபபட்டவர்) 
வருவார், அபதபாழுது அவர் மூைமா்க பரேைா்கதெின் 
ேெவன் ஒரு ராஜயதலெ பூமியில் உண்டுபண்ணுவார், 
அந்ெ ராஜயம்,

ஒருரபா�ம் அழதியா�.

2. வாெிக்்க: மதேெயு 4:17, 23. இேயசுவின் பிரெங்கம் என்ைவா்க 
இருந்ெது? 

மனந்திரும்புங்கள, ப�ரைாக�ாஜயம் சமீபித்்திருக்கதிற�.

3. வாெிக்்க: மாற்கு 1: 14-15.  இேயசு …………………………… சுவிேெஷதலெப 
பிரெங்கிதொர். 

ர்வனுை்டய �ாஜயத்்தின்

4. வாெிக்்க: லூக்்கா 4:43. ேெவைிடதெிைிருந்து இேயசு 
அனுபபபபட்டென் ்காரணம்……………………………………

ர்வனுை்டய �ாஜயத்ை்க்குறதித்�ப பி�சங்கதிக்க

5. வாெிக்்க: ேயாவான் 4:25. ராஜயதலெக் கு்றிதது இேயசு 
ேபெியேபாது, ராஜயம் என்்றால் எது என்பலெ அவர்  
மைெில் லவதது பிரெங்கிதொேரா, அலெ யூெர்்களுக்கு 
தவைிபபடுதெேவ இல்லை.  அது பலழய ஏற்பாட்டில் 
கு்றிபபிடபபட்டது, அலெக் கு்றிதது அவர்்கள்: 

ஏற்ெகனரவ எ்திர்பார்த்�க் ெகாணடிருந்னர். 

6. வாெிக்்க: லூக்்கா 9:1.2. – ெகீஷர்்கள் தெயெ மூன்று ்காரியங்கள் 
என்ை? 

பிசாசுகைையும் ��த்�்ல், ர்வனுை்டய �ாஜயத்ை்க் 
குறதித்�ப பி�சங்கதித்்ல், பிணியாைிகைைச 
ெசாஸ்்மாக்கு்ல். 
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7. வாெிக்்க: லூக்்கா 10: 1-2, 8-9. எழுபதுேபர் பிரெங்கிக்கும்படி 
இேயசு அவர்்களுக்குச தொன்ை தெயெி என்ை? 

ர்வனுை்டய �ாஜயம்.

8. வாெிக்்க: லூக்்கா 23:2.  யூெர்்கைின் தொந்ெ விைக்்கதெின்படி, 
“்கி்றிஸ்து” என்்றால் ……………………………………………………………. என்று தபாருள். 

�ாஜா.

9. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 17:7. ராயருலடய ெட்டதெிற்கு 
மா்றா்க, பவுல் ……………………. என்னும் ஒருவலர ………………… என்று 
தொன்ைொ்க, யூெர்்கள் பவுல்மமீது குற்்றஞொட்டிைார்்கள். 

இரயசு / �ாஜா.

10. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 19:8-10. எேபசுவிேை பவுல் 
லெரியமாயப ……………………………………. பிரெங்கிதது, அவர்்களுக்குப 
புதெிதொல்ைிக்த்காண்டு வந்ொன். 

ர்வனுை்டய �ாஜயத்�க்க�த்்ைவகைைக்குறதித்�

11. வாெிக்்க:  அபேபாஸ்ெைர் 28:23-31. வெைம் 31 ல்,  
அபேபாஸ்ெைைா்கிய பவுல் பிரெங்கிததுக்த்காண்டிருந்ெது 
என்ை? 

இரயசுவுக்க�த்் விரசஷங்கைை அவர்க�க்குப 
ரபா்தித்�, ர்வனுை்டய �ாஜயத்ை்க் குறதித்�

12. வாெிக்்க: மதேெயு 24:24.  உை்கம் முழுதும் பிரெங்கிக்்கபபட 
ேவண்டிய தெயெி என்ை?  

�ாஜயத்்தினுை்டய  சுவிரசஷம் 

13. வாெிக்்க: அப. 20:24-25. ெிை ேநரங்கைில் ராஜயதெினுலடய 
இந்ெ சுவிேெஷம் ………………………………. சுவிேெஷம் என்றும் 
கு்றிபபிடபபட்டுள்ைது. 

ர்வனுை்டய கதிருைபயின் 

14. வாெிக்்க: லூக்்கா16:16. ராஜயதலெக் கு்றிதெ அடிபபலட 
அ்றிவுகூட இல்ைாமல் இேயசுவின் தெயெிலய 
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அ்றிந்துத்காள்வது என்பது கூடாெ்காரியம். ராஜயதலெக் 
கு்றிததுொன் இேயசு பிரெங்கிதொர், ெம்முலடய ெகீஷர்்கள் 
பிரெங்கிக்கும்படி இேயசு கு்றிபபிட்டுச தொன்ை தெயெியும் 
அதுொன். ராஜயதெின் சுவிேெஷதலெக் கு்றிதது ெம் 
ெகீஷர்்கைிடம்: 

பி�சங்கதியுங்கள என்� கூறதினார்

15. வாெிக்்க: மதேெயு 6:10. தபாதுவா்க, ேெவனுலடய ராஜயம் 
என்பது ேெவனுலடய ஆளுல்கயாகும். இந்ெ வெைதெில் 
இது எவவாறு தவைிபபடுதெபபட்டுள்ைது?

ப�ரைாகத்்தில் ர்வனுை்டய சதித்்ம் 
ெசயயபப�கதிற�ரபாை பூமதியிரையும் 
ெசயயபப்டரவண�ெமன்�.

16. வாெிக்்க: த்காேைாதெயர் 1:13.14; ேராமர் 14:9. “ேெவனுலடய 
ராஜயம்” என்்ற பெதெின்படி, ஒரு கூட்ட மக்்கள்: 

ர்வனுை்டய ஆ�ைகைய ஏற்�க்ெகாண� 
(பிசாசதின் ஆ�ைகைய புறந்ள�வ�), அவருை்டய 
பாவமன்னிபைப ெபற்�க்ெகாளகதிற மக்கள. 

17. வாெிக்்க: மதேெயு 4:17. ேெவனுலடய ராஜயதெில் 
பிரேவெிபபெற்கு மாற்்றபபட்ட ஒரு இருெயம் ேெலவ. 
இருெயதெில் ஏற்படும் இந்ெ மாற்்றதலெதொன் ேவெம்,

மனந்திரும்பு்ல்என்� அைழக்கதிற�. 

18. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 26:18.   பாவ மன்ைிபலபப 
தபறும்படியா்க நவீங்கள் ……………………… விட்டு ஒைியிைிடதெிற்கும், 
ொதொனுலடய …………………………….. விட்டு ……………………………… ெிரும்பி 
விட்டீர்்கைா?  

இருைை / அ்திகா�த்ை் / ர்வனி்டத்்திற்கும்

19. வாெிக்்க:  எேெக்்கிேயல் 36:26-27; அப. 11:15-18.   ேெவனுலடய 
வழியில் உன்லை நடக்்கச தெயயும் புெிய இருெயம், புெிய 
ஆவி உைக்குக் த்காடுக்்கபபட்டு விட்டொ? 
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20.வாெிக்்க: லூக்்கா 18:13-14. உன் பாவமன்ைிபபிற்்கா்க 
ேெவலை ேநாக்்கி கூபபிட்டிருக்்கி்றாயா? 
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பாடம் 7

இ�டசதிக்கும் விசுவாசத்்தின் 
ெபாருள 
்டான் க்ர�ா

ெிருமண நாைின்ேபாது, பாஸ்டருக்கு முன்பா்க நிற்்கி்ற 
அந்ெ மணம்கலைப பார்தது, இபபடி ே்கட்்கி்றார் என்று 
லவததுக்த்காள்ளுங்கள், அொவது: “இந்ெப தபண்லண நவீ 
உைது ெைிபபட்ட ெலமயல்்காரியா்க ஏற்றுக்த்காள்்கி்றாயா? 
உைது வ வீட்லடய சுதெம்பண்ணவும், உைக்கு ேவண்டிய 
ேவலை்கலைதயல்ைாம் தெயயுவும், உைது வ வீட்டுத ெலர 
மற்றும் உைது வ வீட்டுப தபாருள்்கலைதயல்ைாம் சுதெம் 
தெயயவும் ஒரு பணிவிலடக்்காரியா்க ஏற்றுக்த்காள்்கி்றாயா? 
என்று ே்கட்டால், என்ை நடக்கும்? ெிடீதரை அந்ெ 
மணம்கள்: “நிறுததுங்கள், இலவ்கலைச தெயவெற்கு 
மாதெிரம்ொன் நவீர் என்லை ஏற்றுக்த்காள்்கி்றவீர் என்்றால், 
அெற்கு ஒரு ேவலைக்்காரிலய லவததுக்த்காள்ளும். நவீர் 
என்லை ேநெிக்்கவும், நான் இருக்்கி்றபடிேய என்லை நவீர் 
ஏற்றுக்த்காள்ைவும் ேவண்டும் என்று நான் எெிர்பார்க்்கிே்றன். 
நான் இருக்்கி்றபடிேய என்லை நவீர் ஏற்றுக்த்காண்டால், 
நவீர் எெிர்பார்க்்கி்ற இலவ்கலைதயல்ைாம் நான் உமக்குச 
தெயேவன், ஆைால் என்லை முழுவதுமா்க நவீர் உமக்த்கை 
ஏற்றுக்த்காள்ை ேவண்டும்!  என்ைால்உண்டாகும் பைன்்கலை 
மாதெிரம் ஏற்றுக்த்காண்டு, என்லை நவீர் ஏற்றுக்த்காள்ைாமல் 
இருபபலெ நான் விரும்பவில்லை” என்று அந்ெ மணம்கள் 
தொல்லுவாள். 

“ஆம், இரட்ெிக்கும் விசுவாெம் என்பது ்கி்றிஸ்துொேம 
என்பலெ அ்றியாமல் இருபபது புதுலமயாை ஒன்்றா்க 
இருக்்கி்றது; ்கி்றிஸ்துவின் இரட்ெிக்கும் ென்லமலயேயா 
அல்ைது ்கி்றிஸ்துவின் ஆளுல்கலய மட்டுமல்ை, 
்கி்றிஸ்துலவேய ஏற்றுக்த்காள்ை ேவண்டும். ்கி்றிஸ்து என்ை 
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ஸ்ொைதெில் இருக்்கி்றார் என்பலெ மாதெிரம் பார்தது, 
அவர்ேமல் விசுவாெம் லவக்்கி்றவர்்களுக்கு ேெவன் இரட்ெிபலப 
வழஙகுவது இல்லை, ்கி்றிஸ்துவின் அலுவல்நிமிதெம்ொன் 
அவர்ேமல் நாம் விசுவாெம் லவக்்கேவண்டும் என்பது 
நம்லம இரட்ெிக்கும் விசுவாெதெின் உண்லமயாை 
தபாருள் அல்ை. ேமலும், நமக்்கா்க உண்டுபண்ணபபட்ட 
பாவநிவாரணதெின்மமீது, ெிலுலவயின்மமீது அல்ைது 
அவருலடய ஆொரியததுவம் மற்றும் இரட்ெ்கர் என்்ற ென்லம 
ஆ்கியவற்்றிற்்கா்க மாதெிரம் நாம் அவர்ேமல் விசுவாெம் 
லவபபது அல்ை. இலவயலைததும் ்கி்றிஸ்து என்்ற நபருக்குள் 
அடங்கியிருக்்கி்றது, இலவதயல்ைாம் ்கி்றிஸ்துலவவிட்டு 
தவைிேய ்கிலடயாது, இலவ்கள் ்கி்றிஸ்துலவவிட்டு பிரிந்து 
ெைிேய நிற்்காது, ்கி்றிஸ்துவும் அவருலடய தெயல்்களும் 
ஒன்்றா்கேவ இருக்கும், ஆ்கேவ ்கி்றிஸ்துலவேய நாம் 
ஏற்றுக்த்காள்ை ேவண்டும், அவருலடய தெயல்்கலை மட்டும் 
அல்ை.  ஆைால், இன்று நமக்கு ்கிலடக்்கி்ற உபேெெங்கேைா 
நவ வீை ்காை மாறுபாடாை ்கருதது்கேையாகும்.” என்று A.W. 
ேடாெர் என்பவர் கூறு்கி்றார். (The Root of the Righteous, pp.84-86)

தொல்ை வரு்கி்ற ்கருதலெ நவீங்கள் புரிந்துத்காண்டீர்்கைா? 
்கி்றிஸ்துலவ முக்்கியபபடுதொமல், ்கி்றிஸ்துவின் 
ஒரு பகுெிலய(அவரிடதெிைிருந்து ்கிலடக்கும் 
பைன்்கலை). அவருலடய அலுவலை மட்டும் நாம் ஏன் 
முக்்கியபபடுதெேவண்டும்?  இது எபபடி இருக்்கி்றதென்்றால், ஒரு 
தபண்லண ெிருமணம் பண்ணும்ேபாது, அவலை ென்னுலடய 
ஒரு பகுெியா்க ்கருொமல்,  அவலை ஒரு ெலமயல்்காரியா்க 
மட்டும் நிலைதது ெிருமணம்பண்ணுவதுேபாை இருக்்கி்றது. 
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சஷீத்�வ ர௧ளவி௧ள மற்�ம் ர௧ளவி௧�்டன்

பயன்ப�ம் வசனங்௧ள 

1. வாெிக்்க: ேயாவான் 1:12. …………………….. ஏற்றுக்த்காண்டவர்்கள் 

A. அவலர (்கர்தெரா்கிய இேயசு்கி்றிஸ்துலவ)

B. இேயசுலவ இரட்ெ்கரா்க

C. இேயசுலவ ஆண்டவரா்க

D. இேயசுலவ ஆொரியா்க 

ரயாவான் 1:12 - “அவருலடய நாமதெின்ேமல் 
விசுவாெமுள்ைவர்்கைாய அவலர ஏற்றுக்த்காண்டவர்்கள் 
எதெலைேபர்்கேைா, அதெலைேபர்்களும் ேெவனுலடய 
பிள்லை்கைாகும்படி அவர்்களுக்கு அெி்காரம் த்காடுதொர்.”

2. அபேபாஸ்ெைர் 16:31. நாம் யாலர விசுவாெிக்்க(நம்பிக்ல்க 
அல்ைது நம்பி நம்லம ஒபபுவிதெல்) ேவண்டும்? 

அபரபாஸ்்ைர் 16:31 - “அெற்கு அவர்்கள்: ்கர்தெரா்கிய 
இேயசு்கி்றிஸ்துலவ விசுவாெி, அபதபாழுது, நவீயும் உன் 
வ வீட்டாரும் இரட்ெிக்்கபபடுவ வீர்்கள்.”

3. வாெிக்்க: லூக்்கா 6:46. “ஆண்டவர்” என்்ற வார்தலெ எலெச 
சுட்டிக்்காட்டு்கி்றது? .

லூக்கா 6:46 - “என்லை ஆண்டவேர! ஆண்டவேர! 
என்று நவீங்கள் தொல்ைியும் நான் தொல்லு்கி்றபடி நவீங்கள் 
தெயயாமற்ேபா்கி்றதென்ை? 

4. வாெிக்்க:  மதேெயு 1:21. “இேயசு” என்்ற வார்தலெ எலெச 
சுட்டிக்்காண்பிக்்கி்றது? 

மத்ர்யு 1:21 - “அவள் ஒரு குமாரலைப தபறுவாள், 
அவருக்கு இேயசு என்று ேபரிடுவாயா்க;  ஏதைைில் 
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அவர் ெமது ஜைங்கைின் பாவங்கலை நவீக்்கி அவர்்கலை 
இரட்ெிபபார் என்்றான்.”

5. வாெிக்்க: லூக்்கா 23:2. “்கி்றிஸ்து” என்்ற  வார்தலெ எலெக் 
கு்றிக்்கி்றது? 

லூக்கா 23:2 -  “இவன் ென்லைக் ்கி்றிஸ்து 
என்ைபபட்ட ராஜாதவன்றும், ராயருக்கு வரி த்காடுக்்க 
ேவண்டுவெில்லைதயன்றும், தொல்ைி ஜைங்கலைக் 
்கை்கபபடுதெக் ்கண்ேடாம் என்று அவர்ேமல் குற்்றஞொட்டத 
தொடங்கிைார்்கள்.”

6. ேராமர் 1:16. இந்ெ வெைதெின்படி, சுவிேெஷம் அல்ைது 
நற்தெயெி என்பது, …………………………….

ர�ாமர் 11:16 -  “்கி்றிஸ்துவின் சுவிேெஷதலெக் 
கு்றிதது நான் தவட்்கபபேடன்;  முன்பு யூெரிலும் பின்பு 
்கிேரக்்கரிலும் விசுவாெிக்்கி்றவதைவேைா அவனுக்கு 
இரட்ெிபபு உண்டாவெற்கு அது ேெவதபைைாயிருக்்கி்றது.”

7. வாெிக்்க: ேராமர் 1:1-3. ேெவனுலடய சுவிேெஷம் 
……………………………….. ஐ பற்்றியது அல்ைது இலெேய லமயமா்கக் 
த்காண்டுள்ைது. 

 அவருலடய குமாரைின் ஒரு பகுெியா? ேெவனுலடய 
குமாரன் முழுவதுமா? 

ர�ாமர் 1:1-4 - “இேயசு்கி்றிஸ்துவின் ஊழியக்்காரனும் 
அபேபாஸ்ெைைாகும்படி அலழக்்கபபட்டவனும், 
ேெவனுலடய சுவிேெஷதெிற்்கா்கப 
பிரிததெடுக்்கபபட்டவனுமா்கிய பவுல், … (4) 
இேயசு்கி்றிஸ்துலவக்கு்றிததுத ேெவன் ெம்முலடய 
ெவீர்க்்கெரிெி்கள் மூைமாயப பரிசுதெ ேவொ்கமங்கைில் 
முன்ேை ெம்முலடய சுவிேெஷதலெப பற்்றி 
வாக்குதெதெம்பண்ணிைபடி ்கர்தெரா்கிய 
இேயசு்கி்றிஸ்துவாைவர்,”

8. வாெிக்்க: ேயாவான் 6:54. நவீங்கள் ஒன்ல்ற உட்த்காள்ளும்ேபாது, 
அது எலெக் கு்றிக்்கி்றது? 
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ேயாவான் 6:54. “என் மாம்ெதலெப புெிதது, என் இரதெதலெப 
பாைம்பண்ணு்கி்றவனுக்கு நிதெியஜவீவன் உண்டு;  நான் 
அவலைக் ்கலடெிநாைில் எழுபபுேவன்.”

9. ்கைாதெியர் 3:27. ஒரு நபர் ்கி்றிஸ்துவுக்குள்ைா்க 
ஞாைஸ்நாைம் தபறும்ேபாது, அவர் …………………………….. 
ெரிததுக்த்காள்்கி்றார்.

கைாத்்தியர் 3:27 - “ஏதைைில், உங்கைில் ்கி்றிஸ்துவுக்குள்ைா்க 
ஞாைஸ்நாைம் தபற்்றவர்்கள் எதெலைேபேரா, 
அதெலைேபரும் ்கி்றிஸ்துலவத ெரிததுக்த்காண்டீர்்கேை.”

10. அபேபாஸ்ெைர் 9:5,6. பவுல் குணபபட்டேபாது, 
இேயசுவிைிடதெில் அவர் ே்கட்ட இரண்டு ே்கள்வி்கள் 
என்ை? 

அபரபாஸ்்ைர் 9:5,6 - “அெற்கு அவன்:  ஆண்டவேர, 
நவீர் யார், என்்றான். அெற்குக் ்கர்தெர் நவீ துன்பபபடுதது்கி்ற 
இேயசு நாேை; முள்ைில் உலெக்்கி்றது உைக்குக் ்கடிைமாம் 
என்்றார். (6)  அவன் நடுங்கித ெில்கதது:  ஆண்டவேர, 
நான் என்ை தெயயச ெிதெமாயிருக்்கி்றவீர் என்்றான். 
அெற்குக் ்கர்தெர்: நவீ எழுந்து, பட்டணததுக்குள்ேை ேபா, 
நவீ தெயயேவண்டியது அஙே்க  உைக்குச தொல்ைபபடும் 
என்்றார்.”

11. ேராமர் 7:4. நாம் யாலர ெிருமணம் தெயயேவண்டியவர்்கைாய 
இருக்்கிே்றாம்?  

ர�ாமர் 7:4 - “அபபடிபேபாை, என் ெே்காெரேர, நவீங்கள் 
மரிதேொரிைிருந்து எழுந்ெ ்கி்றிஸ்து என்னும் 
ேவத்றாருவருலடயவர்்கைா்கி, ேெவனுக்த்கன்று 
்கைித்காடுக்கும்படி ்கி்றிஸ்துவின் ெரீரதெிைாேை 
நியாயபபிரமாணததுக்கு மரிதெவர்்கைாை வீர்்கள்.”

12. ்கி்றிஸ்துேவாடுகூட நல்ை ெிருமணதலெ நவீங்கள் 
ெந்ேொஷமாய அனுபவிக்்கி்றவீர்்கைா? 

 அவேராடு ேபசு்கி்றவீர்்கைா? ஐக்்கியபபடு்கி்றவீர்்கைா? 
அன்புகூரு்கி்றவீர்்கைா? அவலர ஆராெிக்்கி்றவீர்்கைா?
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ப்தில் ஆ்ா�ங்௧ள

1. வாெிக்்க: ேயாவான் 1:12. …………………….. ஏற்றுக்த்காண்டவர்்கள்

அவை� (கர்த்்�ாகதிய இரயசுகதிறதிஸ்�ைவ),    ர்வனுை்டய 
பிளைைகைாகும்படி அ்திகா�ம் ெகா�த்்ார்.

2. அபேபாஸ்ெைர் 16:31. நாம் யாலர விசுவாெிக்்க (நம்பிக்ல்க 
அல்ைது நம்பி நம்லம ஒபபுவிதெல்) ேவண்டும்? 

கர்த்்�ாகதிய இரயசுகதிறதிஸ்�ைவ 

3. வாெிக்்க: லூக்்கா 6:46. “ஆண்டவர்” என்்ற வார்தலெ எலெச 
சுட்டிக்்காட்டு்கி்றது? 

ஆண்டவர் என்ப� எஜமான், ஆ�கதிறவர்,  ்ைைவர்,  
்ார்மீக �ைறயில்நம்�ை்டய வாழக்ைகயின்மீ� 
உரிைமயுை்டயவர். ரமலும், ஆண்டவர் என்ப� 
அவருை்டய  இைறத்்ன்ைமையயும் குறதிக்கதிற�. 

4. வாெிக்்க:  மதேெயு 1:21. “இேயசு” என்்ற வார்தலெ எலெச 
சுட்டிக்்காண்பிக்்கி்றது?

இரயசுைவ இ�டசக�ாக.

5. வாெிக்்க: லூக்்கா 23:2. “்கி்றிஸ்து” என்்ற  வார்தலெ எலெக் 
கு்றிக்்கி்றது?

இரயசுைவ �ாஜவாக, ரமசதியாவாக.

6. ேராமர் 1:16. இந்ெ வெைதெின்படி, சுவிேெஷம் அல்ைது 
நற்தெயெி என்பது, …………………………….

கதிறதிஸ்�்ாரம நற்ெசய்தி, ஏெனனில் அவருக்குள சகை 
நன்ைமக�ம் அ்டங்கதியுளை�.

7. வாெிக்்க: ேராமர் 1:1-3. ேெவனுலடய சுவிேெஷம் 
……………………………….. ஐ பற்்றியது அல்ைது இலெேய லமயமா்கக் 
த்காண்டுள்ைது. 
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ர்வனுை்டய குமா�ைனப பற்றதிய�, கர்த்்�ாகதிய 
இரயசுகதிறதிஸ்�ைவ ைமயமாகக் ெகாண�ளை�. 

 அவருலடய குமாரைின் ஒரு பகுெியா? ேெவனுலடய 
குமாரன் முழுவதுமா? 

குமா�ன் ��வ�ம்.

8. வாெிக்்க: ேயாவான் 6:54. நவீங்கள் ஒன்ல்ற உட்த்காள்ளும்ேபாது, 
அது எலெக் கு்றிக்்கி்றது? 

அ� ��வ�ம் உளரை ெசல்கதிற�. அ்ாவ� 
நவீங்கள எை் உடெகாளகதிறவீர்கரைா, அ� உங்கள 
வாழக்ைகயாக,ெபைனாக மா�கதிற�. 

9. ்கைாதெியர் 3:27. ஒரு நபர் ்கி்றிஸ்துவுக்குள்ைா்க 
ஞாைஸ்நாைம் தபறும்ேபாது, அவர் …………………………….. 
ெரிததுக்த்காள்்கி்றார்.

அவை�யும், அவருை்டய எல்ைாவற்ைறயும் 
��வ�மாக ்ரித்�க்ெகாளகதிறார்.

10. அபேபாஸ்ெைர் 9:5,6. பவுல் குணபபட்டேபாது, 
இேயசுவிைிடதெில் அவர் ே்கட்ட இரண்டு ே்கள்வி்கள் 
என்ை? 

ஆண்டவர�, நவீர் யார்?2. ஆண்டவர�, நான் என்ன 
ெசயயச சதித்்மாயிருக்கதிறவீர்?

11. ேராமர் 7:4. நாம் யாலர ெிருமணம் தெயயேவண்டியவர்்கைாய 
இருக்்கிே்றாம்?  

��வ�ம் அவை�ரய.

12. ்கி்றிஸ்துேவாடுகூட நல்ை ெிருமணதலெ நவீங்கள் 
ெந்ேொஷமாய அனுபவிக்்கி்றவீர்்கைா? 

அவர�ா� ரபசுகதிறவீர்கைா? ஐக்கதியபப�கதிறவீர்கைா? 
அன்புகூருகதிறவீர்க 
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பாடம் 8

ர்வனுை்டய பி�மாணத்ை் 
சரியாக உபரயாகதித்்ல்

்டான் க்ர�ா

ஒருநாள் ேஜாவும் நானும் பில் மற்றும் ஸ்டீவ 
ஆ்கிேயாருடன் ஒரு நெியருே்க ேபெிக்த்காண்டிருந்ேொம். 
ேெவலைப பற்்றிேயா அல்ைது இேயசு்கி்றிஸ்துலவப 
பற்்றிேயா முன் ஒருேபாதும் ே்கட்டிராெ மக்்கள் ேெவலை 
ேநரிலடயா்க ெந்ெிக்கும்ேபாது ெங்கலைக் கு்றிதது எவவாறு 
்கணக்த்காபபுவிபபார்்கள்?  என்்ற ே்கள்வி அபேபாது 
எங்கள் நடுேவ எழுபபபபட்டது. நான் தொன்ேைன், “பில், 
நவீ ஸ்டீலவ ெந்ெிக்்க அவனுலடய வ வீட்டிற்குப ேபா்கி்றாய 
என்று லவததுக்த்காள்; அபேபாது ஸ்டீவ வ வீட்டில் இல்லை, 
அவன் மலைவி மட்டும் அஙே்க இருக்்கி்றாள். அவனுலடய 
மலைவிேயாடு நவீ விபசொரரீெியாை உ்றவு த்காள்்கி்றாய; உன் 
நண்பைின் மலைவிலய ெவீட்டுபபடுதெியெற்்கா்க உைக்குள் 
குற்்றவுணர்வுேொன்றுமா – ேொன்்றாொ? ேொன்றுதமைில், 
பதது ்கட்டலை்கலைப பற்்றிேயா அல்ைது லபபிலைேயா 
முன்பின் முற்்றிலும் அ்றியாெ உைக்குள் இந்ெ குற்்றவுணர்வு, 
்கணக்த்காபபுவிக்கும் எண்ணம்எபபடி வந்ெது? 

நியாயபபிரமாணம் மற்றும் மைொட்ெி மூைமா்க எது ெரி, 
எது ெவறு என்பலெ அ்றியும் உணர்லவத ேெவன் ஒவதவாரு 
நபருக்கும் த்காடுதெிருக்்கி்றார். நியாயபபிரமாணம் மற்றும் 
நம்முலடய மைொட்ெி ஆ்கிய இரண்டும் நம்முலடய 
நடதலெலயக் கு்றிதது நம்லமக் குற்்றபபடுதது்கி்ற 
அல்ைது குற்்றமில்லை என்று நம்லமத ெவீர்க்்கி்ற சுய 
பரிேொெலையாட்்கைா்க இருக்்கின்்றை (ேராமர் 2:14-15).

ொன் எவவைவு ஒரு நல்ை நபர் என்பலெ பில் என்ேைாடு 
தொல்ைிக்த்காண்டிருந்ொர். ஒரு இரட்ெ்கர் ெைக்குத ேெலவ 
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என்்ற ஒரு நிலைேய அவருக்கு இல்லையாம், அவவைவு 
நல்ைவராம் அவர். யாதெிரா்கமம் 20 ம் அெி்காரதலெத 
ெி்றந்து அலெ பில்லுக்கு நான் வாெிததுக் ்காண்பிக்்க 
ஆரம்பிதேென். “பில் ேெவன்ொன் உன் வாழ்க்ல்கயில் 
எல்ைாவற்்றிலும் முெைாவொ்க இருந்ொர், இந்ெ உை்கதெில் 
உள்ை மற்்ற எலெக் ்காட்டிலும் நவீர் அவலரதொன் 
எபதபாழுதும் அெி்கமா்க  ேநெிதெவீர், அபபடிதொேை? 
அபபடி இல்லைதயைில்,  முெைாவது ்கற்பலைலய நவீர் 
உலடததுப ேபாட்டீர் (யாத. 20:3). ேெவனுக்கு முன்பா்க நவீர் 
எலெயாவது உயர்தெி இருக்்கி்றவீரா? அபபடியாைால், நவீர் 
இரண்டாவது ்கற்பலைலய உலடததுபேபாட்டீர்(யாத. 20:4). 
இேயசு்கி்றிஸ்துவின் நாமதலெக் கு்றிதது எபதபாழுொவது 
இழிவா்க, இழுக்கு உண்டாக்கு்கி்ற விெதெில் ேபெி 
இருக்்கி்றவீரா?  அபபடியாைால் மூன்்றாவது ்கட்டலைலய 
உலடதெலெக் கு்றிதது நவீர் குற்்றவுணர்வு உலடயவர் (யாத. 
20:7). ேெவலைக் ்கைபபடுதது்கி்ற, ஆராெிக்்கி்ற நாலை 
நவீர் எபதபாழுதும் பு்றந்ெள்ளு்கி்றவராய இருந்ெவீரா? நவீர் 
நான்்காவது ்கட்டலைலய உலடததுவிட்டீர்(யாத. 20:8). உம் 
வாைிப வயெில் நவீர் எபதபாழுதும் உம் ொய, ெந்லெலய 
்கைம்பண்ணாெவராய இருந்ெவீரா? அபபடியாைால் நவீர் 
ஐந்ொவது ்கட்டலைலய உலடததுவிட்டீர் (யாத. 20:12). நவீர் 
எபதபாழுொவது யாரிடமாவது ்கட்டுக்்கடங்காெ விெதெில் 
ே்காபபபட்டிருக்்கி்றவீரா? நவீர் ஆ்றாவது ்கட்டலைலய 
உலடததுவிட்டீர் (யாத. 20:13; இலெ மதேெயு 5:21-22 
வெைங்கேைாடு ஒபபிட்டுப பார்க்்கவும்), நவீர் எபதபாழுொவது 
எந்ெப தபண்லணயாவது இசலெேயாடு பார்தெிருக்்கி்றவீரா? 
நவீர் ஏழாவது ்கட்டலைலய உலடததுபேபாட்டு விட்டீர் 
(யாத.20:14; மத. 5:27-28). உம்முலடயெல்ைாெ எலெயாவது நவீர் 
எபதபாழுொவது எடுததுக்த்காண்டிருக்்கி்றவீரா? நவீர் எட்டாவது 
்கட்டலைலய உலடததுவிட்டீர் (யாத. 20:15). நவீர் எபதபாழுதும் 
உண்லமலயேய ேபெி இருக்்கி்றவீரா? இல்லைதயைில், நவீர் 
ஒன்பொவது ்கட்டலைலய உலடததுவிட்டீர் (யாத. 20:16). மற்்ற 
நபருக்குரிய எென்மமீொவது நவீர் ஆலெ த்காண்டிருக்்கி்றவீரா? 
ஐேயா, நவீர் பதொவது ்கட்டலைலயயும் உலடததுவிட்டீேர 
(யாத. 20:17). பாவி்கலை இரட்ெிக்்க நான் வந்ேென் இேயசு ஏன் 
தொன்ைார் என்பலெ இபேபாது உம்மால் ்காண முடி்கி்றொ? 
(மாற்கு 2:16.17).

ேபாதுமாை அைவுக்கு நான் நல்ைவன்ொன் என்று 
நிலைக்்கிே்றாம், அேொடுகூட, பரேைா்கம் தெல்வெற்கு 
ேபாதுமாை அைவுக்கு நல்ைவைாயிருக்்க நாம் முயற்ெி 
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தெய்கிே்றாம், ஆைால் அெில்ொன் பிரசெிலைேய 
இருக்்கி்றது. ஏதைைில், உண்லமயில் நாம் அலைவரும் 
பதது ்கட்டலை்கலையும் உலடததுபேபாட்டிருக்்கிே்றாம். 
ஒருவன் அலைதது ்கட்டலை்கலையும் ல்கக்த்காண்டும், 
ஏொவது ஒன்்றில் ெவறுவாைாைால், அலெக் கு்றிதது அவன் 
குற்்றவாைியாயிருக்்கி்றான் என்று யாக்ே்காபு 2:10 கூறு்கி்றது. 
நியாயபபிரமாணம் உன்லை ஒருேபாதும் நவீெிமாைாக்்காது, 
மா்றா்க உன்னுலடய  பாவதலெ அது தவைிபபடுதெேவ 
தெயயும் (ேராமர் 3:19-20). 

நம் எல்ைாருக்கும் ஒரு இரட்ெ்கர் ேெலவ. “இரட்ெ்கர்” என்்ற 
வார்தலெயின் அர்தெம், பாவதெிற்்காை ெண்டலையிைிருந்து 
நம்லம இரட்ெிக்்கி்றவர் என்பொகும். அழிந்துேபா்கி்றவர்்கள் 
நிதெியஜவீவலை அலடயும்படியா்க அவர்்கலை இேயசு 
்காபபாற்று்கி்றார், மமீட்்கி்றார். (Matt. 1:21).

பரேைா்கதெிற்குப ேபா்கி்ற அைவுக்கு 
நல்ைவைாயிருபபெற்கு, ேெவனுலடய நவீெியின் 
அைவுக்கு நாம் நவீெியாய இருக்்கேவண்டும் (2 த்காரி. 5:21). 
சுவிேெஷதெின்நற்தெயெி என்ைதவைில்,  இேயசு நம் 
பாவங்கலை மன்ைிபபது மாதெிரமல்ை, ெமது தொந்ெ 
நவீெிலயேய அவர் நமக்கு ஈவா்க –இைவெமா்க ெரு்கி்றார் 
(ேராமர் 5:17: “அல்ைாமலும், ஒருவனுலடய மமீறுெைிைாேை, 
அந்ெ ஒருவன்மூைமாய, மரணம் ஆண்டுத்காண்டிருக்்க, 
்கிருலபயின் பரிபூரணதலெயும் நவீெியா்கிய ஈவின் 
பரிபூரணதலெயும் தபறு்கி்றவர்்கள் இேயசு்கி்றிஸ்து என்னும் 
ஒருவராேை ஜவீவலை அலடந்து ஆளுவார்்கதைன்பது அெி்க 
நிசெயமாேம.”)



84

தேவனுடைய பிரமாணதடே சரியாக உபதயாகிதேல் பாைம் 8
ைான் கதரா

சஷீத்�வ ர௧ளவி௧ள மற்�ம் ர௧ளவி௧�்டன் 

பயன்ப�ம் வசனங்௧ள 

1. வாெிக்்க: மாற்கு 2:16-17.யாலர இரட்ெிக்்க இேயசு வந்ொர்?

மாற்கு 2:16-17 - “அவர் ஆயக்்காரேராடும் பாவி்கேைாடும் 
ேபாஜைம்பண்ணு்கி்றலெ ேவெபார்கரும் பரிேெயரும் ்கண்டு, 
அவருலடய ெகீஷலர ேநாக்்கி: அவர் ஆயக்்காரேராடும் 
பாவி்கேைாடும் ேபாஜைம்பண்ணு்கி்றதென்ைதபற்று 
ே்கட்டார்்கள். இேயசு அலெக் ே்கட்டு: பிணியாைி்களுக்கு 
லவதெியன் ேவண்டியேெயல்ைாமல், சு்கமுள்ைவர்்களுக்கு 
ேவண்டியெில்லை;  நிெிமான்்கலையல்ை, பாவி்கலைேய 
மைந்ெிரும்பு்கி்றெற்கு அலழக்்க வந்ேென் என்்றார்.”

2. வாெிக்்க: ேராமர் 2:1. நாம் மற்்றவர்்கலை குற்்றவாைி்கதைன்று 
ெவீர்க்கும்ேபாது, நாம் நம்லமேய என்ை தெயதுத்காள்்கிே்றாம்? 

  ஏன்?

ர�ாமர் 2:1 - “ஆல்கயால், மற்்றவர்்கலைக் குற்்றவாைியா்கத 
ெவீர்க்்கி்றவேை, நவீ யாராைாலும் ெரி, ேபாக்குசதொல்ை உைக்கு 
இடமில்லை; நவீ குற்்றமா்கத ெவீர்க்்கி்றலவ்கள் எலவ்கேைா 
அலவ்கலை நவீேய தெய்கி்றபடியால், நவீ மற்்றவர்்கலைக் 
கு்றிததுச தொல்லு்கி்ற ெவீர்பபிைாேை உன்லைதொேை 
குற்்றவாைியா்கத ெவீர்க்்கி்றாய.”

3. வாெிக்்க: யாக்ே்காபு 2:10. ேெவனுலடய  அேந்க 
்கட்டலை்கலைக் ல்கக்த்காண்டும், ெிை ்கட்டலை்கலை 
ல்கக்த்காள்ைாமல் விட்டுவிட்டால், நாம் எலெக் கு்றிதது 
குற்்றவாைி்கைாயிருபேபாம்? 

யாக்ரகாபு  2:10  -  “எபபடிதயைில், ஒருவன் நியாயபபிரமாணம் 
முழுவலெயும் ல்கக்த்காண்டிருந்தும், ஒன்்றிேை 
ெவ்றிைால் எல்ைாவற்்றிலும் குற்்றவாைியாயிருபபான்.”

4. வாெிக்்க: ்கைாதெியர் 3:10. ேெவனுலடய நியாயபபிரமா 
ணதலெக் ல்கக்த்காள்வென் மூைம் நாம் நவீெிமான்்கைா்க 
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மா்றிைால், அெில் எவவைவு ்கட்டலை்கலை நாம் 
ல்கக்த்காள்ை ேவண்டும்? 

   இந்ெக் ்கற்பலை்கலை நாம் எவவைவு ்காைம் ல்கக்த்காள்ை 
ேவண்டும்? 

   நல்ைவைாயிருக்்க முயன்று, அென்  மூைம் 
இரட்ெிக்்கபபடுவது என்பது கூடாெ்காரியம் ஏன் என்பலெ 
உங்கைால் ்காண முடி்கி்றொ? 

கைாத்்தியர்  3:10   -  “நியாயபபிரமாணதெின் ்கிரிலயக்்காரரா்கிய 
யாவரும் ொபதெிற்குட்பட்டிருக்்கி்றார்்கள்; நியாயபபிரமாண 
புஸ்ெ்கதெில் எழுெபபட்டலவ்கலைதயல்ைாம் 
தெயயதெக்்கொ்க அலவ்கைில் நிலைதெிராெவன் எவேைா 
அவன் ெபிக்்கபபட்டவன் என்று எழுெியிருக்்கி்றேெ.”

5. வாெிக்்க: ்கைாதெியர் 2:16. நவீெிமாைாக்்கபபடுெல் என்பது 
ேெவைால் த்காடுக்்கபபடு்கி்ற இைவெமாை நவீெி,  அது 
ஒருநபலர ேெவேைாடுகூட நல் ஐக்்கியபபடுதது்கி்றது,  
மற்றும் ேெவனுக்கு முன்பா்க நம்லம ெரியா்க நிற்்கச 
தெய்கி்றது. பாவி்கள் நவீெிமாைாக்்கபபடுெல் என்பது 
இேயசு்கி்றிஸ்துவுக்குள் லவக்கும் விசுவாெதெிைிமிதெம்  
இைவெமாய ்கிலடக்்கி்றது, இேயசு்கி்றிஸ்துவின் 
மரணம் மற்றும் உயிர்ததெழுெைிைால் ஒேரெரம் 
அலைவருக்்கா்கவும் இது தெயது முடிக்்கபபட்டாயிற்று (1 
த்காரி. 15:3-4 மற்றும் ேராமர் 4:25). ஒரு மைிென் எெைால் 
இரட்ெிக்்கபபடுவது இல்லை?

 ஒரு நபர் எவவாறு இரட்ெிக்்கபபடு்கி்றார்?

 நியாயபபிரமாணதெிைால் எதெலை மக்்கள் 
நவீெிமான்்கைாக்்கபபடுவார்்கள்? 

கைாத்்தியர் 2:15-16 - “நியாயபபிரமாணதெின் ்கிரிலய 
்கைிைாேை மனுஷன் நவீெிமாைாக்்கபபடுவெில்லை 
தயன்று அ்றிந்து, நியாயபபிரமாணதெின் ்கிரிலய்கைி 
ைாைல்ை, ்கி்றிஸ்துலவபபற்றும் விசுவாெதெிைாேை 
நவீெிமான்்கைாக்்கபபடும்படிக்குக் ்கி்றிஸ்துஇேயசுவின்ேமல் 
விசுவாெி்கைாேைாம். நியாயபபிரமாணதெின் ்கிரிலய்க 
ைிைாேை எந்ெ மனுஷனும் நவீெிமாைாக்்கபபடுவெில்லைேய.”
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6. ேராமர் 6:14.  ்கி்றிஸ்ெவர்்கைா்க நவீங்கள், 

A. நியாயபபிரமாணதெின்்ககீழ் இருக்்கி்றவீர்்கள்

B. ்கிருலபக்குக் ்ககீழ் இருக்்கி்றவீர்்கள்.

ர�ாமர் 6:14 - “நவீங்கள் நியாயபபிரமாணதெிற்குக் 
்ககீழ்பபட்டிராமல் ்கிருலபக்குக் ்ககீழ்பபட்டிருக்்கி்றபடியால், 
பாவம் உங்கலை ேமற்த்காள்ைமாட்டாது.”

7. வாெிக்்க: எேெக்்கிேயல் 18:20. நவீங்கள் 
நியாயபபிரமாணதெின்்ககீழ் இருந்ொல், உங்களுக்குத 
ெண்டலை என்ைவா்க இருக்கும்?

எரசக்கதிரயல் 18:20 - “பாவம்தெய்கி்ற ஆததுமாேவ ொகும்;  
குமாரன் ெ்கபபனுலடய அக்்கிரமதலெச சுமபபதுமில்லை, 
ெ்கபபன் குமாரனுலடய அக்்கிரமதலெச சுமபபதுமில்லை; 
நவீெிமானுலடய நவீெி அவன்ேமல்ொன் இருக்கும், 
துன்மார்க்்கனுலடய துன்மார்க்்கமும் அவன்ேமல்ொன் 
இருக்கும்.”

8. வாெிக்்க: ேராமர் 4:6-8. ்கிருலபக்குக் ்ககீழ், உங்கள் 
பாவங்கலைக் கு்றிதெ ்காரியதெில் ேெவன் தெய்கி்ற 
மூன்று ்காரியங்கள் என்ை? 

ர�ாமர் 4:6-8 - “அந்ெபபடி, ்கிரிலய்கைில்ைாமல் 
ேெவைாேை நவீெிமாதைன்த்றண்ணபபடு்கி்ற மனுஷனுலடய 
பாக்்கியதலெக் ்காண்பிக்கும்தபாருட்டு: எவர்்களுலடய 
அக்்கிரமங்கள் மன்ைிக்்கபபட்டேொ, எவர்்களுலடய 
பாவங்கள் மூடபபட்டேொ, அவர்்கள் பாக்்கியவான்்கள். 
எவனுலடய பாவதலெக் ்கர்தெர் எண்ணாெிருக்்கி்றாேரா, 
அவன் பாக்்கியவான் என்று ொவ வீது தொல்ைியிருக்்கி்றான்.”

9. வாெிக்்க: ேராமர் 5:1. இபதபாழுது 
நவீெிமான்்கைாக்்கபபட்டிருக்்கி்ற நாம், என்ை பைலை 
அனுபவிக்்கிே்றாம்? 

ர�ாமர் 5:1 - “இவவிெமா்க, நாம் விசுவாெதெிைாேை நவீெிமா
ன்்கைாக்்கபபட்டிருக்்கி்றபடியால், நம்முலடய ்கர்தெரா்கிய 
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இேயசு்கி்றிஸ்துமூைமாய ேெவைிடதெில் ெமாொைம் 
தபற்்றிருக்்கிே்றாம்.” 

10. வாெிக்்க:  ேராமர் 5:9. அவருலடய இரதெதெிைாேை 
நவீெிமான்்கைாக்்கபபட்டிருக்்கி்ற நாம், எெைாேை நாம் 
இரட்ெிக்்கபபடுேவாம்? 

ர�ாமர் 5:9 - “இபபடி நாம் அவருலடய இரதெதெிைாேை 
நவீெிமான்்கைாக்்கபபட்டிருக்்க, ே்காபாக்்கிலைக்கு நவீங்கைா்க 
அவராேை நாம் இரட்ெிக்்கபபடுவது அெி்க நிசெயமாேம.”

11. வாெிக்்க: ேராமர் 10:4. ேெவனுக்கு முன்பா்க நமக்கு …………....….. 
உண்டாகும்படியா்க ்கி்றிஸ்து நியாயபபிரமாணதலெ 
முடிததுலவதொர்.

ர�ாமர் 10:4 - “விசுவாெிக்்கி்ற எவனுக்கும் நவீெி 
உண்டாகும்படியா்கக் ்கி்றிஸ்து நியாயபபிரமாணதெின் 
முடிவாயிருக்்கி்றார்.”

12. வாெிக்்க: 1 த்காரிந்ெியர் 1:30,31. இேயசுலவ ேெவன் 
நம்முலடய …………………………….  ………………………………….  ………………………………….  
………………………………. மாற்்றிைார்.

1 ெகாரிந்தியர் 1:30, 31 - “அந்ெபபடி, நவீங்கள் அவராேை 
்கி்றிஸ்து இேயசுவுக்குட்பட்டிருக்்கி்றவீர்்கள்…. அவேர 
ேெவைால் நமக்கு ஞாைமும் நவீெியும் பரிசுதெமும் 
மமீட்புமாைார்.

13. வாெிக்்க:  பிைிபபியர் 3:9. ேமாேெயின் நியாயபபிரமாணதெின் 
்ககீழா்க நவீங்கள் ேபாகும்ேபாது, நவீங்கள் உங்கள் ……………………………….. 
அலடய முயற்ெி தெய்கி்றவீர்்கள். 

பிைதிபபியர் 3:9 - “நான் ்கி்றிஸ்துலவ ஆொயபபடுதெி
க்த்காள்ளும்படிக்கும், நியாயபபிரமாணதெிைால் வரு்கி்ற 
சுயநவீெிலய உலடயவைாயிராமல், ்கி்றிஸ்துலவப பற்றும் 
விசுவாெதெிைால் வரு்கி்றதும் விசுவாெமூைமாயத 
ேெவைால் உண்டாயிருக்்கி்றதுமாை நவீெிலய 
உலடயவைாயிருந்து, ்கி்றிஸ்துவுக்குள் இருக்்கி்றவதைன்று 
்காணபபடும்படிக்கும்,”
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14. வாெிக்்க: 1 த்காரிந்ெியர் 11:1.  ்கி்றிஸ்ெவர்்கைா்கிய நாம் 
்கி்றிஸ்துவின் பிரமாணதெிற்குக் ்ககீழா்க இருக்்கிே்றாம். 
்கி்றிஸ்துவின் பிரமாணம் என்பது, ஒரு நபருக்கு 
நாம் ்கணக்த்காபபுவிக்்கக் கூடியவர்்கைா்க, அவர் ெிை 
்கட்டலை்கலை ல்கக்த்காள்்கி்ற ஒரு வாழ்க்ல்க அல்ை, 
அந்ெ நபர் ………………………………………….

1 ெகாரிந்தியர் 11:1 - “நான் ்கி்றிஸ்துலவப 
பின்பற்று்கி்றதுேபாை, நவீங்கள் என்லைப 
பின்பற்று்கி்றவர்்கைாயிருங்கள்.”

15. வாெிக்்க:  ேராமர் 8:3. நியாயபபிரமாணம்  நம்லம 
இரட்ெிக்்கக் கூடாெொய இருந்ெது, அெற்குக் ்காரணம் 
நியாயபபிரமாணம் பைவ வீைமா்க இருந்ெது என்று தபாருள் 
அல்ை;  நம்முலடய ………………………………….. பைவ வீைதெிைால்ொன், 
நாம் நியாயபபிரமாணதலெக் ல்கக்த்காள்ைக் 
கூடாெவர்்கைாயிருக்்கிே்றாம். 

ர�ாமர் 8:3 - “அதெபபடிதயைில், மாம்ெதெிைாேை 
பைவ வீைமாயிருந்ெ நியாயபபிரமாணம் தெயயக்கூடாெலெ 
ேெவேை தெயயும்படிக்கு, ெம்முலடய குமாரலைப 
பாவமாம்ெதெின் ொயாைா்கவும், பாவதலெப ேபாக்கும் 
பைியா்கவும் அனுபபி, மாம்ெதெிேை பாவதலெ 
ஆக்்கிலைக்குள்ைா்கத ெவீர்தொர்.”
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ப்தில் ஆ்ா�ங்௧ள

1. வாெிக்்க: மாற்கு 2:16-17. யாலர இரட்ெிக்்க இேயசு வந்ொர்?

பாவிகைைரய

2. வாெிக்்க: ேராமர் 2:1. நாம் மற்்றவர்்கலை குற்்றவாைி்கதைன்று 
ெவீர்க்கும்ேபாது, நாம் நம்லமேய என்ை தெயதுத்காள்்கிே்றாம்? 

நம்ைமநாரம; அ்ாவ� நமக்கு எ்தி�ாக நாரம 
நதியாயத்்வீர்பைபக் கூறதிக்ெகாளகதிரறாம். 

  ஏன்?

நாம் மற்றவர்கைை குற்றவாைிகைாகத் ்வீர்த்்ாலும், 
அர் குற்றத்ை் நா�ம் ெசயகதிரறாம்.

3. வாெிக்்க: யாக்ே்காபு 2:10. ேெவனுலடய  அேந்க 
்கட்டலை்கலைக் ல்கக்த்காண்டும், ெிை ்கட்டலை்கலை 
ல்கக்த்காள்ைாமல் விட்டுவிட்டால், நாம் எலெக் கு்றிதது 
குற்்றவாைி்கைாயிருபேபாம்? 

எல்ைாவற்ைறக் குறதித்�ம் குற்றவாைியாயிருபரபாம்.

4. வாெிக்்க: ்கைாதெியர் 3:10. ேெவனுலடய 
நியாயபபிரமாணதலெக் ல்கக்த்காள்வென் மூைம் நாம் 
நவீெிமான்்கைா்க மா்றிைால், அெில் எவவைவு ்கட்டலை்கலை 
நாம் ல்கக்த்காள்ை ேவண்டும்? 

எல்ைாக் கட்டைைகைையும்

   இந்ெக் ்கற்பலை்கலை நாம் எவவைவு ்காைம் ல்கக்த்காள்ை 
ேவண்டும்? 

எபெபா��ம் (ஒன்�கூ்ட வி்டாமல்) ைகக்ெகாளை 
ரவண�ம்.
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 நல்ைவைாயிருக்்க முயன்று, அென்  மூைம் 
இரட்ெிக்்கபபடுவது என்பது கூடாெ்காரியம் ஏன் என்பலெ 
உங்கைால் ்காண முடி்கி்றொ? 

ஆம், காண�டிகதிற�.

5. வாெிக்்க: ்கைாதெியர் 2:16. நவீெிமாைாக்்கபபடுெல் என்பது 
ேெவைால் த்காடுக்்கபபடு்கி்ற இைவெமாை நவீெி,  அது 
ஒரு நபலர ேெவேைாடுகூட நல் ஐக்்கியபபடுதது்கி்றது,  
மற்றும் ேெவனுக்கு முன்பா்க நம்லம ெரியா்க நிற்்கச 
தெய்கி்றது. பாவி்கள் நவீெிமாைாக்்கபபடுெல் என்பது 
இேயசு்கி்றிஸ்துவுக்குள் லவக்கும் விசுவாெதெிைிமிதெம்  
இைவெமாய ்கிலடக்்கி்றது, இேயசு்கி்றிஸ்துவின் 
மரணம் மற்றும் உயிர்ததெழுெைிைால் ஒேரெரம் 
அலைவருக்்கா்கவும் இது தெயது முடிக்்கபபட்டாயிற்று 
(1 த்காரி. 15:3-4 மற்றும் ேராமர் 4:25). ஒரு மைிென் எெைால் 
இரட்ெிக்்கபபடுவது இல்லை?

்ன் ெசாந் கதிரிையகைினால், அ்ாவ� 
நதியாயபபி�மாணத்்ை்க் ைகக்ெகாளகதிற 
சுயகதிரிையகைினால்.

 ஒரு நபர் எவவாறு இரட்ெிக்்கபபடு்கி்றார்?

இரயசுகதிறதிஸ்�வின்ரமல் ைவக்கும் விசுவாசத்்தினால் 
(நம்பிக்ைக).

 நியாயபபிரமாணதெிைால் எதெலை மக்்கள் நவீெிமான் 
்கைாக்்கபபடுவார்்கள்? 

மாம்சமான ஒருவனும் இல்ைை, அ்ாவ� ஒரு நபரும் 
நவீ்திமானாக்கபப�வ� கதிை்டயா�.

6. ேராமர் 6:14.  ்கி்றிஸ்ெவர்்கைா்க நவீங்கள், 

கதிருைபக்குக் கீழ இருக்கதிறவீர்கள.

7. வாெிக்்க: எேெக்்கிேயல் 18:20. நவீங்கள் 
நியாயபபிரமாணதெின்்ககீழ் இருந்ொல், உங்களுக்குத 
ெண்டலை என்ைவா்க இருக்கும்?
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ம�ணம்.

8. வாெிக்்க: ேராமர் 4:6-8. ்கிருலபக்குக் ்ககீழ், உங்கள் 
பாவங்கலைக் கு்றிதெ ்காரியதெில் ேெவன் தெய்கி்ற 
மூன்று ்காரியங்கள் என்ை? 

அக்கதி�மங்கைை மன்னிக்கதிறார், பாவங்கைை 
மூ�கதிறார், பாவத்ை் எணணா்திருக்கதிறார்.

9. வாெிக்்க: ேராமர் 5:1. இபதபாழுது 
நவீெிமான்்கைாக்்கபபட்டிருக்்கி்ற நாம், என்ை பைலை 
அனுபவிக்்கிே்றாம்? 

ர்வனி்டத்்தில் சமா்ானம் ெபற்றதிருக்கதிரறாம் (அவர் 
நம்மீ� ரகாபமாக இல்ைை).

10. வாெிக்்க:  ேராமர் 5:9. அவருலடய இரதெதெிைாேை 
நவீெிமான்்கைாக்்கபபட்டிருக்்கி்ற நாம், எெைாேை நாம் 
இரட்ெிக்்கபபடுேவாம்? 

ரகாபாக்கதிைனக்கு நவீங்கைாக அவ�ாரை நாம் 
இ�டசதிக்கபப�ரவாம் (நம் பாவங்க�க்கான ்ண்டைன 
நவீக்கபபட்டாயிற்�). 

11. வாெிக்்க: ேராமர் 10:4. ேெவனுக்கு முன்பா்க நமக்கு …………….. 
உண்டாகும்படியா்க ்கி்றிஸ்து நியாயபபிரமாணதலெ 
முடிததுலவதொர்.

நவீ்தி உண்டாகும்படியாக.

12. வாெிக்்க: 1 த்காரிந்ெியர் 1:30,31. இேயசுலவ ேெவன் 
நம்முலடய …………………………….  ………………………………….  ………………………………….  
……………………………….  மாற்்றிைார்.

ஞான�ம் நவீ்தியும் பரிசுத்்�ம் மீடபுமாக.

13. வாெிக்்க:  பிைிபபியர் 3:9. ேமாேெயின் நியாயபபிரமாணதெின் 
்ககீழா்க நவீங்கள் ேபாகும்ேபாது, நவீங்கள் உங்கள் ……………………………….. 
அலடய முயற்ெி தெய்கி்றவீர்்கள். 

நதியாயபபி�மாணத்்தினால் உண்டாகதிற சுயநவீ்திைய.
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14. வாெிக்்க: 1 த்காரிந்ெியர் 11:1.  ்கி்றிஸ்ெவர்்கைா்கிய நாம் 
்கி்றிஸ்துவின் பிரமாணதெிற்குக் ்ககீழா்க இருக்்கிே்றாம். 
்கி்றிஸ்துவின் பிரமாணம் என்பது, ஒரு நபருக்கு 
நாம் ்கணக்த்காபபுவிக்்கக் கூடியவர்்கைா்க, அவர் ெிை 
்கட்டலை்கலை ல்கக்த்காள்்கி்ற ஒரு வாழ்க்ல்க அல்ை, 
அந்ெ நபர் ………………………………………….

கதிறதிஸ்�ைவப பின்பற்றரவண�ம்.

15. வாெிக்்க:  ேராமர் 8:3. நியாயபபிரமாணம்  நம்லம 
இரட்ெிக்்கக் கூடாெொய இருந்ெது, அெற்குக் ்காரணம் 
நியாயபபிரமாணம் பைவ வீைமா்க இருந்ெது என்று தபாருள் 
அல்ை;  நம்முலடய ………………………………….. பைவ வீைதெிைால்ொன், 
நாம் நியாயபபிரமாணதலெக் ல்கக்த்காள்ைக் 
கூடாெவர்்கைாயிருக்்கிே்றாம். 

மாம்சத்்தின்.
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பாடம் 9

நதியாயபபி�மாணத்்தின்கீழ 
அல்ை, கதிருைபயின்கீழ

்டான் க்ர�ா

எைது ்கணவில் ஒரு தபண்லணக் ்கண்ேடன், அவள் 
ொன் தெய்கி்ற ஒவதவாரு ெவறுக்கும்(பாவங்கள்) தொடர்ந்து 
ெண்டலை்கலை அனுபவிதொள். ஒரு மைிென் எபேபாதும் 
பின்தொடர்ந்து வந்து, அவள் எபதபாழுதெல்ைாம் ெவறு 
தெய்கி்றாேைா, அபதபாழுது அந்ெ   மைிென் ே்காபததுடன் 
ெலைலய அலெதது, ெைது தபல்ட்லட ்கழற்்றி, அவலை 
அடிபபான். அவள் ஏொவது ெவ்றாை வார்தலெ ேபெிைால், 
ஏொவது ெவ்றாை ஒன்ல்ற தெயொல், அவன் அவலைத 
ெண்டிபபான்.  அவள் தநாண்டிக்த்காண்டு, புன்ைல்கயுடன் 
நல்ை மைபபான்லமயுடன் வாழ அவள் முயற்ெி தெயொள், 
ஆைால் அவலை ேமலும் பிரசெிலைக்குள்ைாக்கு்கி்ற அந்ெ 
ெவ்றாை ்காரியங்கலைேய தொடர்ந்து தெயொள். அவள் தபரிய 
பாவங்கலை தெயயவில்லை, ஆைால் அவள் தெய்கி்ற ெிறுெிறு 
ெவறு்கலைதயல்ைாம் அந்ெ மைிென் ்காணும்ேபாது, அவள் 
அடி வாஙகுவாள். அவள் அெிைிருந்து மமீண்டு வருவாள் என்்ற 
நம்பிக்ல்கயில்ைாெலெபேபாை அது ேொன்்றியது. அவலை 
பிரசெிலைக்குள்ைாக்கு்கி்ற ்காரியங்கலைச தெயவெிைிருந்து 
அவள் தவைிேய வந்ெபாடில்லை. அென்பி்றகு நான் 
விழிததுக்த்காண்ேடன். 

நாம் ெம்பாெிக்்காெ, நாம் அெற்கு ெகுெியில்ைாெ ெயவும், 
ேெவனுலடய தபைமுமாை ேெவனுலடய ்கிருலபலயக் 
கு்றிதது நான் ெிந்ெிக்்க ஆரம்பிதேென். ்கிருலபயில் 
நம்முலடய இருெயம் ஸ்ெிரபபடும்ேபாது, ேெவன் நம்லம 
ஏற்றுக்த்காள்வெற்்கா்க நாம் எந்ெவிெ ொெலை்கலைேயா 
அல்ைது நம்முலடய தொந்ெ தபைதொல், ெி்றலமயால் 
நியாயபபிரமாணதலெக் ல்கக்த்காள்ளும்படி முயற்ெி 
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தெயயேவா ேெலவயில்லை. ேெவனுலடய பிரமாணங்கலை 
உலடபபென் மூைம் நாம் தபறு்கி்ற அடி்கைிைிருந்து 
(ெண்டலை்கள்) நாம்  தவைிவரைாம். ஆம், இேயசு்கி்றிஸ்து 
நம்லம மமீட்டுக்த்காண்டார். 

ெயலவ (favor) கு்றிதது ெிந்ெிததுப பாருங்கள், ெயவு என்்றால் 
ஒருவருலடய அங்ககீ்காரம், ஆெரவு அல்ைது ஆெகீர்வாெதலெப 
தபறுவது என்றுதபாருள். ஒருவருலடய ெயவு உங்களுக்கு 
ேவண்டும்ேபாது, நவீங்கள் என்ை தெயவ வீர்்கள்? அந்ெ நபருக்குப 
பிடிதெமாைலெச தெயயவும், ேபெவும் தெயவ வீர்்கள், அவருக்குப 
பிடிக்்காெ எலெயும் அவர்முன் தெயயமாட்டீர்்கள். எபேபாதும் 
ெரியாைலெேய தெயவதுேபாை நடிபபதுேபான்்றது அது. 
ஆைால், எபேபாதும் இபபடி தெயவது ொதெியமா? புவிஈர்பபு 
விலெலய அைட்ெியம்தெயவது ேபான்்றது இது. இலெ 
நவீங்கள்த்காஞெ ேநரம், அல்ைது த்காஞெ நாட்்கள்  தெயயைாம், 
ஆைால் முடிவில் நவீங்கள் இெில் ேொல்வியலடவ வீர்்கள். 
ஏதைைில் அது உங்கலைவிட பைம்மிகுந்ெது. 

என் ்கணவில் வந்ெ ஒரு தபண்லணக் கு்றிதெ 
உொரணதலெ நான் கூ்றிேைன். நானும் அவவிெமா்க 
இருபபலெ உணர்ந்ேென், எல்ைாவற்ல்றயும் ெரியா்கச 
தெயய முயற்ெிதெயேென், ஆைால் ஏொவது ஒன்்றில் ெவ்றி, 
ேொல்வியலடந்ேென். நாள் முழுவதும் எந்ெ குழபபமும் 
தெயயாமல் அந்ெ ஒன்்றில் மட்டும் நான் ெவ்றாமல் 
இருந்ெிருந்ேெைாைால், ஏொவது ொெிதெிருபேபன். ஆைால்,  
என் ெவறு்கள் எபேபாதும் என்லை குல்றவுள்ைவைா்கேவ 
இருக்கும்படி தெயெது. என் பரம பிொலவ நான் 
ஏமாற்்றமலடயச தெயெது மட்டுமல்ை, என்லை நாேை 
குற்்றபபடுதெி, என்லை நாேை அடிததுக்த்காள்்கிே்றன் என்று 
நான் நிலைதேென். நான் சுயதொல் ேொல்வியலடந்ெவைாய 
இருந்ேென். என்னுலடய ெி்றலம்கள், மற்றும் ெி்றலமயின்லம 
ஆ்கியவற்்றின்மமீேெ நான் ்கவைமாயிருந்ேென். என்ைால் 
ஒருேபாதும் ேமேை வரேவா அல்ைது, நல்ை நிலைக்கு 
வர, நற்தபயலரப தபறுவெற்கு நான் ெகுெியில்ைாெவைா்க 
இருந்ெது, என்லை மமீட்பெற்கு ஒருவர் ேெலவயாய இருந்ெது. 

ேெவன் ெம்முலடய மிகுந்ெ ்கிருலபயிைால் நமக்கு 
உெவிலய அனுபபிைார்; அந்ெ உெவியின் நாமம்ொன் இேயசு.  
நம்லம நம் சுயதெிைிருந்தும்,  அவருலடய பிரமாணங்கலைக் 
ல்கக்த்காள்ளும்படி நாம் முயற்ெிதெயயும் தபைைில்ைாெ 
முயற்ெி்கைிைிருந்தும் நம்லம விடுவிக்்கேவ இேயசுலவ 
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அனுபபிைார். நியாயபபிரமாணதலெ நாம் ல்கக்த்காள்ை 
முடியாெெிைால் நமக்கு உண்டாை ெண்டலை்கலை 
இேயசு ெம்மமீது ஏற்றுக்த்காண்டார், ஆ்கேவ நாம் மரிக்்கத 
ேெலவயில்லை, நாம் விடுெலையலடந்ெவர்்கைாய 
பாவதெிைிருந்து தவைிவந்து, அவேராடுகூட நிதெியஜவீவலை 
அலடயைாம். ெமது நவீெிலயேய இேயசு நமக்கு ஈவா்க 
ஈந்துள்ைார், ஆ்கேவ,  பிொவா்கிய ேெவனுக்கு முன்பா்க நாம் 
நவீெி, பரிசுதெமுள்ைவர்்கைாய இருந்து, நியாயபபிரமாணதெின் 
ேெலவ்கலை நாம் ெந்ெிக்்கைாம்.  அவருலடய மரணம், 
அடக்்கம், உயிர்ததெழுெல் மூைமா்க அவர் தெயெ 
்கிரிலய்கைிைால் நாம் ேெவேைாடு ெமாொைம் தபற்ே்றாம். 
ெம்பாெிக்்க முடியாெ, அெற்கு நாம் ெகுெியில்ைாெ 
ேெவெயலவ நாம் தபற்்றிருக்்கிே்றாம், அதுொன் ்கிருலப. 

இலெ விசுவாெிதது, எவவிெ ெந்ேெ்கமுமின்்றி 
உங்கள் இருெயம் ஸ்ெிரபபட ேவண்டும், உங்கலை அவர் 
ேநெிக்்கி்றபடியால் இலவ்கலைச தெயொர். ஆ்கேவ, 
அவருலடய ்கிருலபலய நம்பி உங்கள் இருெயம் பைமாய, 
பாது்காபபாய, உறுெியாய, நிலையாய இருபபொ்க;  அொவது 
இேயசு்கி்றிஸ்துவின் மூைமா்க பரிபூரணமாை வாழ்க்ல்க 
வாழும்படி, ேெவன் நமக்கு ேவண்டிய எல்ைாவற்ல்றயும் 
்கி்றிஸ்துவுக்குள் ெந்துள்ைார் என்று எவவிெ ெந்ேெ்கமும், 
ே்கள்வியுமின்்றி உங்கள் இருெயம் நிலைவரபபட்டிருபபொ்க. 

நம்முலடய விசுவாெதலெத துவக்கு்கி்றவரும் 
முடிக்்கி்றவருமாயிருக்்கி்ற இேயசு்கி்றிஸ்துலவ ேநாக்்கிப 
பாராமல், நம்முலடய குல்ற்கள், பிலழ்கள் மற்றும் 
பாவங்கலைேய பார்ததுக்த்காண்டிருந்ொல்,  நம்முலடய 
இருெயம் ேொர்வலடந்து, ேெவைிடதெிைிருந்து எலெயும் தப்ற 
முடியாெபடிக்கு பைவ வீைமலடந்து விடும். ேெவைிடதெிைிருந்து 
அவருலடய நவீெிலயயும் ்கிருலபலயயும் தபற்றுக்த்காள்வெற்கு 
நம் இருெயதொல்ொன் நாம் விசுவாெிக்்கிே்றாம். நம்முலடய 
இருெயம் முழுவதும் அவருலடயொய இருபபொ்க. 
அபதபாழுதுொன் நாம்  பரிபூரணமலடந்து இலைபபாறுெல் – 
அலமெல் அலடேவாம். 

“எல்ைாக் ்காவேைாடும் உன் இருெயதலெக் ்காததுக்த்காள்;  
அெிைிடதெிைின்று ஜவீவஊற்று பு்றபபடும்.” (நவீெிதமாழி்கள் 4:23)
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சஷீத்�வ ர௧ளவி௧ள மற்�ம் ர௧ளவி௧�்டன்

பயன்ப�ம் வசனங்௧ள

1.  இந்ெப பாடதெில் “்கிருலப” எவவாறு வர்ணிக்்கபபட்டுள்ைது?

2. நம்முலடய இருெயம் ்கிருலபயில் ஸ்ெிரபபடும்ேபாது, 
ேெவனுலடய அங்ககீ்காரதலெப தபறுவெற்கு நம்முலடய 
……………………………………. மூைம் இைிேமலும் ெம்பாெிக்்க முயற்ெி 
தெயய ேவண்டுவெில்லை.

3. வாெிக்்க: எபிதரயர் 10:14. டான் அவர்்கைின் ெவறு்கள் 
எபேபாதும் அவலர குல்றவுள்ைவைா்கேவ இருக்கும்படி 
தெயெது. இந்ெ வெைதெின்படி நாம் எவவாறு 
பூரணமாக்்கபபட்டிருக்்கிே்றாம்? 

எபிெ�யர் 10:14 - “ஏதைைில் பரிசுதெமாக்்கபபடு்கி்றவர்்கலை 
ஒேர பைியிைாேை இவர் என்த்றன்ல்றக்கும் 
பூரணபபடுதெியிருக்்கி்றார்.”

4. வாெிக்்க: ேராமர் 5:17.  பிொவா்கிய ேெவனுக்கு 
முன்ப்க நாம் நவீெியும் பரிசுதெமுமுள்ைவர்்கைாயிருந்து, 
நியாயபபிரமாணதெின் ேெலவ்கலைச ெந்ெிக்கும்படி, 
இேயசு நமக்கு நவீெிதயன்னும் …………………...........  ெந்ெிருக்்கி்றார்.

ர�ாமர் 5:17 - “ அல்ைாமலும், ஒருவனுலடய மமீறுெைிைாேை 
அந்ெ ஒருவன் மூைமாய மரணம் ஆண்டுத்காண்டிருக்்க, 
்கிருலபயின் பரிபூரணதலெயும் நவீெியா்கிய ஈவின் 
பரிபூரணதலெயும் தபறு்கி்றவர்்கள் இேயசு்கி்றிஸ்து என்னும் 
ஒருவராேை ஜவீவலை அலடந்து ஆளுவார்்கதைன்பது அெி்க 
நிசெயமாேம.”

5. வாெிக்்க: ஏொயா 26:3. நம்முலடய விசுவாெதலெத 
துவக்கு்கி்றவரும் முடிக்்கி்றவருமாயிருக்்கி்ற 
இேயசு்கி்றிஸ்துலவ ேநாக்்கிப பாராமல், நம்முலடய 
குல்ற்கள், பிலழ்கள் மற்றும் பாவங்கலைேய 
பார்ததுக்த்காண்டிருந்ொல்,  நம்முலடய இருெயம் 
ேொர்வலடந்து, ேெவைிடதெிைிருந்து எலெயும் தப்ற 
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முடியாெபடிக்கு பைவ வீைமலடந்து விடும்.  நம்முலடய 
இருெயம் எென்மமீது எென்மமீேெ பெிந்ெிருக்்க ேவண்டும்? 

ஏசாயா 26:3 - “உம்லம உறுெியாயப பற்்றிக்த்காண்ட 
மைலெயுலடயவன் உம்லமேய நம்பியிருக்்கி்றபடியால் 
நவீர் அவலை பூரண ெமாொைததுடன் ்காததுக்த்காள்வ வீர்.”

6. வாெிக்்க: எேபெியர் 3:17.  நம்முலடய இருெயம் முழுவதும் 
அவருலடயொய இருக்்கேவண்டும்.  அபதபாழுதுொன் 
நாம்…………………........

எரபசதியர் 3:17 - “விசுவாெதெிைாேை ்கி்றிஸ்து உங்கள் 
இருெயங்கைில் வாெமாயிருக்்கவும், நவீங்கள் அன்பிேை 
ேவரூன்்றி, நிலைதபற்்றவர்்கைா்கி,”

7. வாெிக்்க: ேராமர் 4:5. இரட்ெிபபு என்பது நம்முலடய 
சுய்கிரிலய்கைால் ெம்பாெிக்்கக் கூடிய ஒன்்றா? அல்ைது 
ேெவனுலடய ்கிருலபயிைால் உண்டா்கி்ற ஈவா?

ர�ாமர் 4:5 - “ஒருவன் ்கிரிலய தெயயாமல் 
பாவிலய நவீெிமாைாக்கு்கி்றவரிடதெில் விசுவாெம் 
லவக்்கி்றவைாயிருந்ொல், அவனுலடய விசுவாெேம 
அவனுக்கு நவீெியா்க எண்ணபபடும்.”

8. வாெிக்்க: ேராமர் 5:17.   நவீெி(ேெவனுக்கு முன்பா்க ெரியாை 
முல்றயில் நிற்பது) என்பது  ஒரு ஈவு. நவீங்கள் அெற்்கா்க 
ஏொவது ்கிரிலய தெயய ேவண்டுமா?

ர�ாமர் 5:17 - “அல்ைாமலும், ஒருவனுலடய மமீறுெைிைாேை 
அந்ெ ஒருவன் மூைமாய மரணம் ஆண்டுத்காண்டிருக்்க, 
்கிருலபயின் பரிபூரணதலெயும் நவீெியா்கிய ஈவின் 
பரிபூரணதலெயும் தபறு்கி்றவர்்கள் இேயசு்கி்றிஸ்து என்னும் 
ஒருவராேை ஜவீவலை அலடந்து ஆளுவார்்கதைன்பது அெி்க 
நிசெயமாேம.”

9. வாெிக்்க: ேராமர் 6:23.   இந்ெ வெைதெில் கூ்றபபட்டுள்ை 
ேெவனுலடய ்கிருலபயின் இைவெ ஈவு என்ை?
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ர�ாமர் 6:23 - “பாவதெின் ெம்பைம் மரணம்;  
ேெவனுலடய ்கிருலபவரேமா நம்முலடய ்கர்தெரா்கிய 
இேயசு்கி்றிஸ்துவிைால் உண்டாை நிதெியஜவீவன்.”

10. வாெிக்்க: ெவீதது 3:5.   உங்கைில் எதெலைேபருலடய 
நற்்கிரிலய்கள் மற்றும் தெயல்்கள் இரட்ெிபபில் 
பங்கைிபபாயிருக்்கி்றது? 

்வீத்� 3:5 - “நாம் தெயெ நவீெியின் ்கிரிலய்கைிைிமிதெம் 
அவர் நம்லம இரட்ெியாமல், ெமது இரக்்கதெின்படிேய, 
மறுதஜன்ம முழுக்்கிைாலும் பரிசுதெஆவியினுலடய 
புெிொக்குெைிைாலும் நம்லம இரட்ெிதொர்.”

11. வாெிக்்க: ேராமர் 6:14. ்கிருலபக்குக் ்ககீழ்பபட்டிருபபது 
என்பென் அர்தெம் என்ை என்பலெ உங்கள் தொந்ெ 
வார்தலெ்கைில் விைக்்கவும்.

ர�ாமர் 6:14 - “நவீங்கள் நியாயபபிரமாணதெிற்குக் 
்ககீழ்பபட்டிராமல் ்கிருலபக்குக் ்ககீழ்பபட்டிருக்்கி்றபடியால், 
பாவம் உங்கலை ேமற்த்காள்ைமாட்டாது.”

12. வாெிக்்க: ேராமர் 11:6. “ேெவனுலடய ஆெகீர்வாெங்கள் 
நமக்கு ்கிருலபயிைால் த்காடுக்்கபபட்டிருக்்கின்்றை, அலவ 
நம்முலடய ……………………………………………….. அல்ை.

ர�ாமர் 11:6 - “அது ்கிருலபயிைாேை உண்டாயிருந்ொல் 
்கிரிலய்கைிைாேை உண்டாயிராது;  அபபடியல்ைதவன்்றால், 
்கிருலபயாைது ்கிருலபயல்ைேவ. அன்்றியும் 
அது ்கிரிலய்கைிைாேை உண்டாயிருந்ொல் அது 
்கிருலபயாயிராது; அபபடியல்ைதவன்்றால், ்கிரிலயயாைது 
்கிரிலயயல்ைேவ.”

13. வாெிக்்க: ேராமர் 3:24. இந்ெ வெைதெின் அர்தெம் என்ை 
என்பலெ உங்கள் தொந்ெ வார்தலெ்கைில் விைக்்கவும்.

ர�ாமர் 3:24 - “இைவெமாய அவருலடய ்கிருலபயிைாேை 
்கி்றிஸ்து இேயசுவிலுள்ை மமீட்லபக் த்காண்டு 
நவீெிமான்்கைாக்்கபபடு்கி்றார்்கள்.”
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14. வாெிக்்க: எேபெியர் 1:7. நம்முலடய பாவதெிற்்காை 
மன்ைிபபு …………………………………….. உண்டாயிருக்்கி்றது. 

எரபசதியர் 1:7 - “அவருலடய ்கிருலபயின் 
ஐசுவரியதெின்படிேய இவருலடய இரதெதெிைாேை  
பாவமன்ைிபபா்கிய மமீட்பு இவருக்குள் நமக்கு 
உண்டாயிருக்்கி்றது.”
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ப்தில் ஆ்ா�ங்௧ள

1. இந்ெப பாடதெில் “்கிருலப” எவவாறு வர்ணிக்்கபபட்டுள்ைது?

நாம் சம்பா்திக்கா், நாம் அ்ற்கு ்கு்தியில்ைா் ்யவு 
மற்�ம் ர்வனுை்டய ெபைம் என்�. 

2. நம்முலடய இருெயம் ்கிருலபயில் ஸ்ெிரபபடும்ேபாது, 
ேெவனுலடய அங்ககீ்காரதலெப தபறுவெற்கு நம்முலடய 
……………………………………. மூைம் இைிேமலும் ெம்பாெிக்்க முயற்ெி 
தெயய ேவண்டுவெில்லை.

சா்ைனகள

3. வாெிக்்க: எபிதரயர் 10:14. டான் அவர்்கைின் ெவறு்கள் 
எபேபாதும் அவலர குல்றவுள்ைவைா்கேவ இருக்கும்படி 
தெயெது. இந்ெ வெைதெின்படி நாம் எவவாறு 
பூரணமாக்்கபபட்டிருக்்கிே்றாம்? 

இரயசுவின் பைதியினாரை, அவர் நம்ைம 
என்ெறன்ைறக்கும் பூ�ணபப�த்்தியிருக்கதிறார்.

4. வாெிக்்க: ேராமர் 5:17.  பிொவா்கிய ேெவனுக்கு 
முன்ப்க நாம் நவீெியும் பரிசுதெமுமுள்ைவர்்கைாயிருந்து, 
நியாயபபிரமாணதெின் ேெலவ்கலைச ெந்ெிக்கும்படி, 
இேயசு நமக்கு நவீெிதயன்னும் ………………….  ெந்ெிருக்்கி்றார்.

ஈைவ. 

5. வாெிக்்க: ஏொயா 26:3. நம்முலடய விசுவாெதலெத 
துவக்கு்கி்றவரும் முடிக்்கி்றவருமாயிருக்்கி்ற 
இேயசு்கி்றிஸ்துலவ ேநாக்்கிப பாராமல், நம்முலடய 
குல்ற்கள், பிலழ்கள் மற்றும் பாவங்கலைேய 
பார்ததுக்த்காண்டிருந்ொல்,  நம்முலடய இருெயம் 
ேொர்வலடந்து, ேெவைிடதெிைிருந்து எலெயும் தப்ற 
முடியாெபடிக்கு பைவ வீைமலடந்து விடும்.  நம்முலடய 
இருெயம் எென்மமீது எென்மமீேெ பெிந்ெிருக்்க ேவண்டும்? 

கர்த்்ர்மீர் நம்�ை்டய இரு்யம் ப்திந்திருக்கரவண�ம்.
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6. வாெிக்்க: எேபெியர் 3:17.  நம்முலடய இருெயம் முழுவதும் 
அவருலடயொய இருக்்கேவண்டும்.  அபதபாழுதுன் 
நாம்………………….

்திருப்தியை்டந�, சமா்ானத்�்டன் – இைைபபா�்லு்டன் 
இருபரபாம்.

7. வாெிக்்க: ேராமர் 4:5. இரட்ெிபபு என்பது நம்முலடய 
சுய்கிரிலய்கைால் ெம்பாெிக்்கக் கூடிய ஒன்்றா? அல்ைது 
ேெவனுலடய ்கிருலபயிைால் உண்டா்கி்ற ஈவா?

ர்வனுை்டய கதிருைபயின் ஈவு. 

8. வாெிக்்க: ேராமர் 5:17.   நவீெி(ேெவனுக்கு முன்பா்க ெரியாை 
முல்றயில் நிற்பது) என்பது  ஒரு ஈவு. நவீங்கள் அெற்்கா்க 
ஏொவது ்கிரிலய தெயய ேவண்டுமா?

இல்ைை. 

9. வாெிக்்க: ேராமர் 6:23.   இந்ெ வெைதெில் கூ்றபபட்டுள்ை 
ேெவனுலடய ்கிருலபயின் இைவெ ஈவு என்ை?

நதித்்தியஜவீவன் (நதித்்திய ம�ணத்்திற்குப ப்திைாக) 

10. வாெிக்்க: ெவீதது 3:5.   உங்கைில் எதெலைேபருலடய 
நற்்கிரிலய்கள் மற்றும் தெயல்்கள் இரட்ெிபபில் 
பங்கைிபபாயிருக்்கி்றது? 

ஒருவருை்டய நற்கதிரிையக�மல்ை.

11. வாெிக்்க: ேராமர் 6:14. ்கிருலபக்குக் ்ககீழ்பபட்டிருபபது 
என்பென் அர்தெம் என்ை என்பலெ உங்கள் தொந்ெ 
வார்தலெ்கைில் விைக்்கவும்.

நம்�ை்டய பாவத்்திற்குத் ்க்க ்ண்டைனைய நாம் 
ெபறாமல், கதிறதிஸ்� மூைமாக ர்வனுை்டய சதிறந்ை் 
நாம் ெப�கதிரறாம். நவீ்தி, அங்கீகா�ம், பாவமன்னிபபு 
அைனத்�ம் நம்�ை்டயைவ (ர்வனுை்டய 
இ�க்கத்்தினால் எல்ைாம் இைவசமாக – ஈவாக 
கதிை்டக்கதிற�). 
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12. வாெிக்்க: ேராமர் 11:6. “ேெவனுலடய ஆெகீர்வாெங்கள் 
நமக்கு ்கிருலபயிைால் த்காடுக்்கபபட்டிருக்்கின்்றை, அலவ 
நம்முலடய ……………………………………………….. அல்ை.”

கதிரிையகைினாைல்ை

13. வாெிக்்க: ேராமர் 3:24. இந்ெ வெைதெின் அர்தெம் என்ை 
என்பலெ உங்கள் தொந்ெ வார்தலெ்கைில் விைக்்கவும்.

சதிலுைவயில் கதிறதிஸ்� ெசய் மீடபின் 
கதிரிையயினிமதித்்ம், விசுவாசதிக�க்கு நவீ்தி 
(நவீ்திமானாக்கபப�்ல்) என்ப� ர்வனுை்டய 
கதிருைபயின் இைவச ஈவாக கதிை்டக்கதிற�.

14. வாெிக்்க: எேபெியர் 1:7. நம்முலடய பாவதெிற்்காை 
மன்ைிபபு …………………………………….. உண்டாயிருக்்கி்றது. 

அவருை்டய கதிருைபயின் ஐசுவரியத்்தின்படிரய. 
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்டான் க்ர�ா

ஒருநாள் ஒரு குடி்காரன் ென் ்காலர எடுததுக்த்காண்டு, 
ெவ்றாை பாலெயில் ஓட்டிச தென்்றான்: அபதபாழுது 
இன்தைாரு ்காேராடுகூட ஏற்பட்ட ேமாெைில், பெிதைட்டு 
வயது தபண் ஒருவள் மரிததுபேபாைாள். அந்ெப தபண்ணின் 
வ வீட்டார் அந்ெ மைிென்மமீது வழக்கு தொடர்ந்ெேபாது, அவன் 
அவர்்களுக்கு பெிலைந்து ைட்ெம் டாைர் ெரேவண்டுதமன்று 
நவீெிமன்்றம் உதெரவு பி்றபபிதெது. 

அவவைவு தபரிய தொல்கலயப தபற்றுக்த்காள்வெற்குப 
பெில் அந்ெ மைிென் ெங்கள் குடும்பதெிற்கு 936 டாைர் மட்டும் 
ெந்ொல் ேபாதும் என்று தொல்ைி, நவீெிமன்்றதெில் அெற்்காை 
ஒபபுெலையும் தபற்றுக்த்காண்டார்்கள். அெற்குக் ்காரணம், 
இந்ெ மைிென் அந்ெத தொல்கலய ஒரு கு்றிபபிட்ட வழியில் 
தெலுதெேவண்டும் என்று அவர்்கள் விரும்பிைார்்கள். குடிதது, 
இந்ெ விபதலெ உண்டாக்்கிை மைிென் ொன் தெயெலெ 
நிலைவுகூர ேவண்டும் என்று அவர்்கள் விரும்பிைார்்கள். 
அொவது, அந்ெ மைிென் த்கான்்ற அந்ெ தபண்ணின் தபயரில் 
ஒரு டாைருக்கு ஒரு ்காேொலை எழுெி, வாரந்ேொறும் 
தெலுதெேவண்டும் என்்றார்்கள். 15 ைட்ெம் டாைர் 
தெலுததுவலெவிட, தவறும் 936 தெலுதெவது என்பது ஒரு 
நல்ை தெயெி என்று நவீங்கள் நிலைக்்கக்கூடும். ஆரம்பதெில் 
வாரம் ஒரு டாைர் தெலுததுவது என்பது சுைபம், ஆைால், 
த்காஞெம் நாட்்களுக்குப பி்றகு, அவன் த்கான்்ற அந்ெப 
தபண்ணின் தபயலர தொடர்ந்து எழுதுவது அந்ெ மைிெைின் 
ெிந்ெலைலய அெி்கமா்க பாெிதெது. ொன் த்கான்்ற அந்ெப 
தபண்லணப பற்்றி நிலைதது, ஒவதவாரு வாரமும் அவன் 
மைஅழுதெதெிற்கு உள்ைாைான். 



104

இனிமேலும் பாவஉணர்வு இல்லை பாடம் 10
டான் கமரா

ஒரு ெிை வருடங்களுக்குப பி்றகு, அவவாறு பணம் 
தெலுததுவலெ அவன் நிறுதெிவிட்டான். அந்ெக் குடும்பம் 
அவலை மமீண்டும் நவீெிமன்்றதெிற்குக் த்காண்டு தென்று, 
மமீண்டும் அவன்  அவவாறு பணம் த்காடுக்கும்படி உதெரவு 
தபற்்றார்்கள். ்கடந்ெ ஆறு அல்ைது ஏழு வருடங்கைில் நான்கு 
அல்ைது ஐந்துமுல்ற அவன் அவவாறு பணம் தெலுதெ 
ெவ்றியிருந்ொன். எைினும், அவவாறு அவன் ெவறும் 
ஒவதவாரு ெமயதெிலும், அந்ெக் குடும்பதெிைரால் அவன் 
நவீெிமன்்றம் த்காண்டுதெல்ைபபட்டு, மமீண்டும் அவன் ெைது 
பணதலெ அவர்்கள் தொன்ைபடி தெலுதெ ேவண்டியொயிற்று. 

அவன்மமீது இைிேமலும் எங்களுக்கு எந்ெ ே்காபமும்  
இல்லை, எைினும் அவன் தெயெலெ அவன் நிலைவுகூர 
ேவண்டும் என்று அந்ெக் குடும்பதொர் தொன்ைார்்கள். 

இலெக் கு்றிதது நவீங்கள் ெற்று ெிந்ெிததுப பார்தொல்,  
பணம் தெலுதது்கி்ற அந்ெ மைிென் ஒரு ெில்றயிருபபுக்குள் 
இருபபதுேபாைேவ, அந்ெக் குடும்பதொரும் இருந்ொர்்கள். 
ஒவதவாரு வாரமும் அவர்்கள் ்காேொலைலயப 
தபறும்ேபாது, ெங்களுக்கு ஏற்பட்ட இழபலப அவர்்களும் 
நிலைவுகூருவார்்கள்; ஆ்கேவ ஒரு விெதெில், ெங்கள் 
ம்களுலடய மரணதலெ அவர்்கைால் அவர்்களுக்கு பின்ைா்க 
எரிந்துவிட முடியவில்லை. 

இபதபாழுது அந்ெ மைிென் அந்ெக் குடும்பதெின்மமீது, 
“இது ஒரு த்காடூரமாை, வழக்்கதெிற்கு மா்றாை ெண்டலை; 
ஏதைைில், இந்ெத ெண்டலை என்லைக் த்கால்லு்கி்றது, இது 
என் வாழ்க்ல்கலய அழிக்்கி்றது! ்கடந்ெலெ என்ைால் ம்றக்்கேவ 
முடியவில்லை, இெிைிமிதெம் என் வாழ்க்ல்கயில் என்ைால் 
முன்ேநாக்்கி தெல்ை முடியவில்லை” என்று நவீெிமன்்றதெில் 
வழக்குத தொடர்ந்ொன். 

இந்ெக் ்கலெயின் தவைிசெதெில், இேெவிெமாை 
ெண்டலையின்்ககீழ் இருக்்கி்ற அேந்க ்கி்றிஸ்ெவர்்கலை 
நான் ெந்ெிதெிருக்்கிே்றன். “இேயசு உங்களுலடய 
ெண்டலை்களுக்்காை அலைதது ்கிரயங்கலையும் 
தெலுதெிவிட்டார்” என்று அவர்்களுக்குச தொல்ைபபட்டது, 
ஆைால், மெரீெியாை ்கடலம்கைாை வார பாக்்கிலய 
ொங்கள் தெலுதெேவண்டும் என்பதுேபாை நிலைதது 
தெயல்படு்கி்றார்்கள், இல்ைாவிட்டால் ேெவன் ெங்கலை 
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ஏற்றுக்த்காள்ைமாட்டார் என்று அவர்்கள் நிலைததுக்த்காண்
டிருக்்கி்றார்்கள்.  
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சஷீத்�வ ர௧ளவி௧ள மற்�ம் ர௧ளவி௧�்டன்

பயன்ப�ம் வசனங்௧ள

1. இவவிெமாை ்காரியங்கள் ேபாயக் த்காண்டிருக்கும்ேபாது, 
இந்ெ மைிென் அந்ெக் குடும்பதெிைேராடு எவவிெமாை 
உ்றலவக் த்காள்ை முடியும்? 

2. வாெிக்்க: எபிதரயர் 10:1. நியாயபபிரமாணம் எலெச தெயய 
முடியாது?

எபிெ�யர் 10:1-2 - “இபபடியிருக்்க, நியாயபபிரமாணமாைது 
வரபேபா்கி்ற நன்லம்கைின் தபாருைாயிராமல், 
அலவ்கைின் நிழைாயமாதெிரம் இருக்்கி்றபடியால், 
வருஷந்ேொறும் இலடவிடாமல் தெலுதெபபட்டுவரு்கி்ற 
ஒேரவிெமாை பைி்கைிைாேை அலவ்கலைச தெலுதெ 
வரு்கி்றவர்்கலை ஒருக்்காலும் பூரணபபடுதெமாட்டாது. (2) 
பூரணபபடுததுமாைால், ஆராெலை தெய்கி்றவர்்கள் ஒருெரம் 
சுதெமாக்்கபபட்டபின்பு, இன்னும் பாவங்களுண்தடன்று 
உணர்ததும் மைசொட்ெி அவர்்களுக்கு இல்ைாெிருபபெிைால், 
அந்ெப பைி்கலைச தெலுதது்கி்றது நிறுதெபபடுமல்ைவா?”

3. வாெிக்்க:  எபிதரயர் 10:1. பலழய ஏற்பாட்டில் தெலுதெபபட்ட 
பைி்கள் நம்லமப பூரணமாக்குவெற்கு ேபாதுமாைொ்க 
இருக்்கவில்லை என்று சுட்டிக் ்காண்பிபபென் மூைம் இந்ெ 
வெைம் என்ை கூறு்கி்றது? 

4. எபிதரயர் 10:2. தெலுதெபபட்ட பைி்கள் உண்லமயிேை 
மனுஷ பாவங்கலைத ெவீர்க்கும் ்காரியங்கைில் 
இலடபட்டிருக்குமாைால், ஆராெலை தெய்கி்றவர்்கலை 
அது என்ை தெயெிருக்கும்?

5. குடிதெிருந்ெ அந்ெ ஓட்டுநர் என்ை தெயயும்படி 
நிர்பபந்ெிக்்கபபட்டார்?

6. வாெிக்்க: எபிதரயர் 10:14. ேெவன் ெமது ஜைங்கலை,

A. நற்்கிரிலய்கைிைால் 



107

இனிமேலும் பாவஉணர்வு இல்லை பாடம் 10
டான் கமரா

B. ெிருசெலபக்குச தெல்வென் மூைம்

C. பதது ்கட்டலை்கலை ல்கக்த்காள்வென் மூைம்.

D. இேயசுவின் ்காணிக்ல்கயிைாேை (பைியிைால்)
பூரணபபடுதது்கி்றார். 

எபிெ�யர் 10:14 - “ஏதைைில் பரிசுதெமாக்்கபபடு்கி்றவர்்கலை 
ஒேர பைியிைாேை இவர் என்த்றன்ல்றக்கும் 
பூரணபபடுதெியிருக்்கி்றார்.”

7. வாெிக்்க: எபிதரயர் 10:14. இேயசுவின் பைி (விசுவாெதெிைால் 
ஏற்றுக்த்காள்ளுெல்) விசுவாெி்கலை பரிபூரணபபடுதது்கி்றது:

A. அடுதெமுல்ற அவர்்கள் பாவம்தெயயும்வலர.

B. அவர்்களுலடய ்கடந்ெ்காை பாவங்கைிைிருந்து.

C. என்த்றன்ல்றக்கும்.

8. வாெிக்்க: ஆெியா்கமம் 20:1-18.  இந்ெ வெைதெில் 
கு்றிபபிடபபட்டுள்ை இரண்டு மைிெர்்கள் யார்? 

ஆ்தியாகமம் 20:1-18 - “ஆபிர்காம் அவவிடம் விட்டு, 
தென்ேெெதெிற்குப பிரயாணம்பண்ணி, ்காேெசுக்கும் 
சூருக்கும் நடுவா்கக் குடிேய்றி, ே்கராரிேை ெங்கிைான். (2) 
அஙே்க ஆபிர்காம் ென் மலைவியா்கிய ொராலைத ென் 
ெே்காெரி என்று தொன்ைெிைாேை, ே்கராரின் ராஜாவா்கிய 
அபிதமேைக்கு ஆள் அனுபபிச ொராலை அலழபபிதொன். 
(3) ேெவன் இரவிேை அபிதமேைக்குக்குச தொபபைதெிேை 
ேொன்்றி:  நவீ அலழபபிதெ ஸ்ெிரீயிைிமிதெம் நவீ தெதொய;  
அவள் ஒருவனுலடய மலைவியாயிருக்்கி்றாேை என்்றார். 
(4) அபிதமேைக்கு அவலைச ேெராெிருந்ொன். ஆல்கயால் 
அவன்: ஆண்டவேர, நவீெியுள்ை ஜைங்கலை அழிபபபீேரா? 
(5) இவள் ென் ெே்காெரி என்று அவன் என்ேைாேட 
தொல்ைவில்லையா? அவன் ென் ெே்காெரன் என்று 
இவளும் தொன்ைாேை, உதெம இருெயதேொடும் சுதெமாை 
ல்க்கேைாடும் இலெச தெயேென் என்று தொன்ைான். (6) 
அபதபாழுது ேெவன்:  உதெம இருெயதேொேட நவீ இலெச 
தெயொய என்று நான் அ்றிந்ெிருக்்கிே்றன்; நவீ எைக்கு 
விேராெமா்கப பாவம் தெயயாெபடிக்கு உன்லைத ெடுதேென், 
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ஆல்கயால், நவீ அவலைத தொட நான் உைக்கு இடங 
த்காடுக்்கவில்லை. (7) அந்ெ மனுஷனுலடய மலைவிலய 
அவைிடதெிற்கு அனுபபிவிடு;  அவன் ஒரு ெவீர்க்்கெரிெி, நவீ 
பிலழக்கும்படிக்கு அவன் உைக்்கா்க ேவண்டுெல் தெயவான்;  
நவீ அவலை அனுபபிவிடாெிருந்ொல், நவீயும் உன்லைச ேெர்ந்ெ 
யாவரும் ொ்கேவ ொவ வீர்்கள் என்று அ்றிவாயா்க என்று 
தொபபைதெிேை அவனுக்குச தொன்ைார். (8) அபிதமேைக்கு 
அெி்காலையில் எழுந்து, ென் ஊழியக்்காரலரதயல்ைாம் 
அலழபபிதது, இந்ெச ெங்கெி்கலைதயல்ைாம் அவர்்கள் 
ே்கட்கும்படி தொன்ைான்;  அந்ெ மனுஷர் மி்கவும் 
பயந்ொர்்கள். (9) அபதபாழுது அபிதமேைக்கு ஆபிர்காலம 
அலழபபிதது: நவீ எங்களுக்கு என்ை ்காரியம்தெயொய, 
நவீ என்ேமலும் என் ராஜயதெின்ேமலும் த்காடி பாவம் 
சுமரபபண்ணு்கி்றெற்கு உைக்கு நான் என்ை குற்்றம் 
தெயேென்?  தெயயதெ்காெ ்காரியங்கலை என்ைிடதெில் 
தெயொேய என்்றான். (10) பின்னும் அபிதமேைக்கு 
ஆபிர்காலம ேநாக்்கி: என்ைதலெக் ்கண்டு நவீ இந்ெக் 
்காரியதலெச தெயொய என்்றான். (11) அெற்கு ஆபிர்காம்: 
இவவிடதெில் தெயவபயம் இல்லைதயன்றும், என் 
மலைவிைிமிதெம் என்லைக் த்கான்றுேபாடுவார்்கள் 
என்றும் நான் நிலைதேென். (12) அவள் என் ெே்காெரி 
என்பதும் தமயொன், அவன் என் ெ்கபபனுக்குக் 
குமாரதெி, என் ொயக்குக் குமாரதெியல்ை, அவள் எைக்கு 
மலைவியாைாள். (13) என் ெ்கபபன் வ வீட்லடவிட்டு ேெவன் 
என்லை ேெொந்ெரியாயத ெிரியும்படி தெயெேபாது, நான் 
அவலை ேநாக்்கி: நாம் ேபாகும் இடதமஙகும் நவீ என்லைச 
ெே்காெரன் என்று தொல்வது நவீ எைக்குச தெயயேவண்டிய 
ெலய என்று அவைிடதெில் தொல்ைியிருந்ேென் என்்றான். 
(14) அபதபாழுது அபிதமேைக்கு ஆடுமாடு்கலையும், 
ேவலைக்்காரலரயும் ேவலைக்்காரி்கலையும் 
ஆபிர்காமுக்குக் த்காடுதது, அவன் மலைவியா்கிய 
ொராலையும் அவைிடதெில் ஒபபுவிதொன். (15) பின்னும் 
அபிதமேைக்கு: இேொ, என் ேெெம் உைக்கு முன்பா்க 
இருக்்கி்றது; உன் பார்லவக்கு ெம்மெியாை இடதெிேை 
குடியிரு என்று தொன்ைான். (16) பின்பு ொராலை ேநாக்்கி:  
உன் ெே்காெரனுக்கு ஆயிரம் தவள்ைிக்்காசு த்காடுதேென்; 
இேொ, உன்ேைாடிருக்்கி்ற எல்ைார் முன்பா்கவும் மற்்ற 
யாவர் முன்பா்கவும், இது உன் மு்கதது முக்்காட்டுக்்காவொ்க 
என்்றான். இபபடி அவள் ்கடிந்து த்காள்ைபபட்டாள். (17) 
ஆபிர்காமுலடய மலைவியா்கிய ொராைிைிமிதெம் ்கர்தெர் 
அபிதமேைக்குலடய வ வீட்டாரின் ்கர்பபங்கலைதயல்ைாம் 



109

இனிமேலும் பாவஉணர்வு இல்லை பாடம் 10
டான் கமரா

அலடதெிருந்ெபடியால், (18) ஆபிர்காம் ேெவலை 
ேநாக்்கி ேவண்டிக்த்காண்டான்; அபதபாழுது ேெவன் 
அபிதமேைக்ல்கயும், அவன் மலைவிலயயும், அவன் 
ேவலைக்்காரி்கலையும் குணமாக்்கி, பிள்லைதபறும்படி 
அநுக்்கிர்கம் பண்ணிைார்.”

9. வாெிக்்க: ஆெியா்கமம் 20:2,5.   இந்ெச ெம்பவதெில்  
மற்்றவைிடம் தபாய தொல்ைி, அவலை ஏமாற்்றிய மைிென் 
யார்? 

ஆ்தியாகமம் 20:2 - “அஙே்க ஆபிர்காம் ென் மலைவியா்கிய 
ொராலைத ென் ெே்காெரி என்று தொன்ைெிைாேை, 
ே்கராரின் ராஜாவா்கிய அபிதமேைக்கு ஆள் அனுபபிச 
ொராலை அலழபபிதொன்.”

ஆ்தியாகமம் 20:5 - “இவள் ென் ெே்காெரி என்று அவன் 
என்ேைாேட தொல்ைவில்லையா? அவன் ென் ெே்காெரன் 
என்று இவளும் தொன்ைாேை, உதெம இருெயதேொடும் 
சுதெமாை ல்க்கேைாடும் இலெச தெயேென் என்று 
தொன்ைான்.

10. வாெிக்்க: ஆெியா்கமம் 20:7. ேெவன் ஆபிர்காமுலடய 
தெயல்்கலை அங்ககீ்கரிக்்கவில்லை என்று நான் உறுெியா்க 
நம்பு்கிே்றன். எைினும், ேெவன் யார் பட்ெதெில் இருந்ொர். 
அபிேைக்கு பட்ெமா- ஆபிர்காமின் பட்ெமா? 

 ஏன்? வாெிக்்க:  ஆெியா்கமம் 15:1.18; யாக்ே்காபு 2:23. 

ஆ்தியாகமம் 20:7 - “அந்ெ மனுஷனுலடய மலைவிலய 
அவைிடதெிற்கு அனுபபிவிடு;  அவன் ஒரு ெவீர்க்்கெரிெி, நவீ 
பிலழக்கும்படிக்கு அவன் உைக்்கா்க ேவண்டுெல் தெயவான்;  
நவீ அவலை அனுபபிவிடாெிருந்ொல், நவீயும் உன்லைச 
ேெர்ந்ெ யாவரும் ொ்கேவ ொவ வீர்்கள் என்று அ்றிவாயா்க 
என்று தொபபைதெிேை அவனுக்குச தொன்ைார்.”

ஆ்தியாகமம் 15:1 - ”இந்ெக் ்காரியங்கள் நடந்ெபின்பு, 
்கர்தெருலடய வார்தலெ ஆபிர்காமுக்குத ெரிெைதெிேை 
உண்டா்கி; அவர்: ஆபிராேம, நவீ பயபபடாேெ ;  நான் உைக்குக் 
ே்கட்கமும், உைக்்க ம்கா தபரிய பைனுமாயிருக்்கிே்றன் 
என்்றார்.” 
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ஆ்தியாகமம் 15:18 - “அந்நாைிேை ்கர்தெர் ஆபிராேமாேட 
உடன்படிக்ல்கபண்ணி, எ்கிபெின் நெிதுவக்்கி ஐபிராதது நெி 
என்னும் தபரிய நெிமட்டுமுள்ைதும்,”

யாக்ரகாபு 2:23 - “அபபடிேய ஆபிர்காம் ேெவலை 
விசுவாெிதொன், அது அவனுக்கு நவீெியா்க எண்ணபபட்டது 
என்்கி்ற ேவெவாக்்கியம் நில்றேவ்றிற்று; அவன் 
ேெவனுலடய ெிேந்கிெதைன்ைபபட்டான்.”

11. வாெிக்்க: ஆெியா்கமம் 20:7 மற்றும் 17-18.  ஆபிர்காம் ெவறு 
தெயெேபாெிலும், யாருக்்கா்க தஜபம்பண்ணேவண்டுதமன்று 
ேெவன் யாரிடம் தொன்ைார்? 

A. ஆபிர்காம் அபிதமேைக்குக்்கா்க தஜபம்பண்ண 
ேவண்டியொய இருந்ெது.

B. அபிதமேைக்கு ஆபிர்காமுக்்கா்க தஜபம்பண்ண 
ேவண்டியொய இருந்ெது.

C. அவர்்கள் இருவரும் ஒருவருக்்கா்க ஒருவர் 
தஜபம்பண்ணேவண்டியொய இருந்ெது.

ஆ்தியாகமம் 20:7 - “அந்ெ மனுஷனுலடய மலைவிலய 
அவைிடதெிற்கு அனுபபிவிடு;  அவன் ஒரு ெவீர்க்்கெரிெி, நவீ 
பிலழக்கும்படிக்கு அவன் உைக்்கா்க ேவண்டுெல் தெயவான்;  
நவீ அவலை அனுபபிவிடாெிருந்ொல், நவீயும் உன்லைச 
ேெர்ந்ெ யாவரும் ொ்கேவ ொவ வீர்்கள் என்று அ்றிவாயா்க 
என்று தொபபைதெிேை அவனுக்குச தொன்ைார்.”

ஆ்தியாகமம் 20:17-18 - “ஆபிர்காமுலடய மலைவியா்கிய 
ொராைிைிமிதெம் ்கர்தெர் அபிதமேைக்குலடய வ வீட்டாரின் 
்கர்பபங்கலைதயல்ைாம் அலடதெிருந்ெபடியால், (18) 
ஆபிர்காம் ேெவலை ேநாக்்கி ேவண்டிக்த்காண்டான்; 
அபதபாழுது ேெவன் அபிதமேைக்ல்கயும், அவன் 
மலைவிலயயும், அவன் ேவலைக்்காரி்கலையும் 
குணமாக்்கி, பிள்லைதபறும்படி அநுக்்கிர்கம் பண்ணிைார்.”

12. வாெிக்்க: ேராமர் 8:31. ெிை ேநரங்கைில் நாம் ெவ்றிைாலும் 
யார் நம் பட்ெதெில் இருக்்கி்றார்? 
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ர�ாமர் 8:31 - “இலவ்கலைக் கு்றிதது நாம் என்ை 
தொல்லுேவாம்? ேெவன் நம்முலடய பட்ெதெிைிருந்ொல் 
நமக்கு விேராெமாயிருபபவன் யார்?”

13. வாெிக்்க: ேராமர் 4:8. நாம் பிலழ்கள், ெவறு்கள் தெயொலும், 
ொம் என்ை தெயயமாட்ேடன் என்று ேெவன் தொல்லு்கி்றார்? 

ர�ாமர் 4:8 - “எவனுலடய பாவதலெக் ்கர்தெர் 
எண்ணாெிருக்்கி்றாேரா, அவன் பாக்்கியவான் என்று ொவ வீது 
தொல்ைியிருக்்கி்றான்.”

14. வாெிக்்க: எபிதரயர் 8:12-13. புெிய உடன்படிக்ல்கயில், 
ொம் என்ை தெயயமாட்ேடன் என்று ேெவன் 
வாக்குபண்ணியிருக்்கி்றார்?

எபிெ�யர் 8:12-13 - “ஏதைைில் நான் அவர்்கள் 
அநியாயங்கலைக் ்கிருலபயாய மன்ைிதது, 
அவர்்கள் பாவங்கலையும் அக்்கிரமங்கலையும் இைி 
நிலையாமைிருபேபன் என்று ்கர்தெர் தொல்லு்கி்றார். 
புது உடன்படிக்ல்க என்று அவர் தொல்லு்கி்றெிைாேை 
முந்ெிைலெப பழலமயாக்்கிைார்;  பழலமயாைதும் 
நாள்பட்டதுமாயிருக்்கி்றது உருவழிந்து ேபா்கக் ்காைம் 
ெமமீபிதெிருக்்கி்றது.”

15. வாெிக்்க: எேபெியர் 2:5 மற்றும் 8,9. நாம் எவவாறு 
இரட்ெிக்்கபபட்ேடாம்?

எரபசதியர் 2:5 - “அக்்கிரமங்கைில் மரிதெவர்்கைாயிருந்ெ 
நம்லமக் ்கி்றிஸ்துவுடேைகூட உயிர்பபிதொர்;  
்கிருலபயிைாேை இரட்ெிக்்கபபட்டீர்்கள்,”

எரபசதியர் 2:8,9 - “்கிருலபயிைாேை விசுவாெதலெக் த்காண்டு 
இரட்ெிக்்கபபட்டீர்்கள்;  இது உங்கைால் உண்டாைெல்ை, இது 
ேெவனுலடய ஈவு. ஒருவரும் தபருலமபாராட்டாெபடிக்கு 
இது ்கிரிலய்கைிைால் உண்டாைெல்ை.”

16. வாெிக்்க: ெவீதது 3:5. நாம் எபபடி இரட்ெிக்்கபபடுவெில்லை? 

 நாம் எவவாறு இரட்ெிக்்கபபடு்கிே்றாம்?
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்வீத்� 3:5 - “நாம் தெயெ நவீெியின் ்கிரிலய்கைிைிமிதெம் 
அவர் நம்லம இரட்ெியாமல், ெமது இரக்்கதெின்படிேய, 
மறுதஜன்ம முழுக்்கிைாலும், பரிசுதெஆவியினுலடய 
புெிொக்குெைிைாலும் நம்லம இரட்ெிதொர்,”

17. வாெிக்்க: எேபெியர் 1:6. நம்லமத ெம்முலடய ………………………………. 
இரட்ெிதெெிைால், நிதெியம் முழுவதுமா்க நாம் ேெவலைத 
துெிபேபாம், ஏதைைில் அவர்  ெம்முலடய பிரியமாைவர் 
மூைமா்க …………………………………………………… த்காள்ைபபட்ேடாம். 

எரபசதியர் 1:6 - “ெம்முலடய ெயவுள்ை ெிதெதெின்படிேய, 
நம்லம இேயசு்கி்றிஸ்துமூைமாத ெமக்குச 
சுவி்காரபுதெிரராகும்படி முன்கு்றிதெிருக்்கி்றார்.”
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ப்தில் ஆ்ா�ங்௧ள

1. இவவிெமாை ்காரியங்கள் ேபாயக் த்காண்டிருக்கும்ேபாது, 
இந்ெ மைிென் அந்ெக் குடும்பதெிைேராடு எவவிெமாை 
உ்றலவக் த்காள்ை முடியும்? 

��வ�ம் மன்னிக்காைம, கசபபு, சணை்ட 
ரபான்றெ்ாரு உறவு.

2. வாெிக்்க: எபிதரயர் 10:1. நியாயபபிரமாணம் என்ைதலெச 
தெயய முடியாது?

பைதிெசலுத்�கதிறவர்கைை பூ�ணமாக்க(கைற்திை� 
அற்றவர்கைாக்க)

3. வாெிக்்க:  எபிதரயர் 10:1. பலழய ஏற்பாட்டில் தெலுதெபபட்ட 
பைி்கள் நம்லமப பூரணமாக்குவெற்கு ேபாதுமாைொ்க 
இருக்்கவில்லை என்று சுட்டிக் ்காண்பிபபென் மூைம் இந்ெ 
வெைம் என்ை கூறு்கி்றது?

அந்ப பைதிகள ்தின�ம், வா�நர்ா�ம், மா்நர்ா�ம் 
மீண�ம் மீண�ம் ெசலுத்்பபட�க்ெகாணர்ட வந்�. 
்திரும்ப ்திரும்ப அைவகள ெசலுத்்பபட� வருகதின்றன 
என்ற உணைமரய, அைவகள மக்க�ை்டய 
பாவத்ர்ா� நதி�ந்�மாக நவீக்க �டியவில்ைை என்பை் 
சுடடிக்காணபிக்கதிற�.

4. எபிதரயர் 10:2. தெலுதெபபட்ட பைி்கள் உண்லமயிேை 
மனுஷ பாவங்கலைத ெவீர்க்கும் ்காரியங்கைில் 
இலடபட்டிருக்குமாைால், ஆராெலை தெய்கி்றவர்்கலை 
அது என்ை தெயெிருக்கும்?

இனிரமலும் பாவஉணர்வு ர்ைவயில்ைை என்� 
அவர்க�க்கு உணர்த்்தியிருக்கும் (ஆனால், அ்ற்குப 
ப்தில் எபரபா�ம் ர்ால்விைய ரநாக்கதிரய மக்கைை 
்ளைிய�)

5. குடிதெிருந்ெ அந்ெ ஓட்டுநர் என்ை தெயயும்படி 
நிர்பபந்ெிக்்கபபட்டார்?
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அவருை்டய பாவத்ை் எபரபா�ம் நதிைனக்கும்படியாக.

6. வாெிக்்க: எபிதரயர் 10:14. ேெவன் ெமது ஜைங்கலை,

இரயசுவின் காணிக்ைகயினாரை (பைதியினால்)
பூ�ணபப�த்�கதிறார். 

7. வாெிக்்க: எபிதரயர் 10:14. இேயசுவின் பைி (விசுவாெதெிைால் 
ஏற்றுக்த்காள்ளுெல்) விசுவாெி்கலை பரிபூரணபபடுதது்கி்றது:

என்ெறன்ைறக்கும்.

8. வாெிக்்க: ஆெியா்கமம் 20:1-18.  இந்ெ வெைதெில் 
கு்றிபபிடபபட்டுள்ை இரண்டு மைிெர்்கள் யார்? 

ஆபி�காம் மற்�ம் அபிெமரைக்கு.

9. வாெிக்்க: ஆெியா்கமம் 20:2,5.   இந்ெச ெம்பவதெில்  
மற்்றவைிடம் தபாய தொல்ைி, அவலை ஏமாற்்றிய மைிென் 
யார்? 

ஆபி�காம் 

10. வாெிக்்க: ஆெியா்கமம் 20:7. ேெவன் ஆபிர்காமுலடய 
தெயல்்கலை அங்ககீ்கரிக்்கவில்லை என்று நான் உறுெியா்க 
நம்பு்கிே்றன். எைினும், ேெவன் யார் பட்ெதெில் இருந்ொர். 
அபிேைக்கு பட்ெமா- ஆபிர்காமின் பட்ெமா? 

ஆபி�காமதின்படசம்.

 ஏன்? வாெிக்்க:  ஆெியா்கமம் 15:1.18; யாக்ே்காபு 2:23. 

ஏெனனில் ஆபி�காரமா� ர்வன் உ்டன்படிக்ைக 
பணணியிருந்ார், அவன் ர்வனுை்டய சதிரநகதி்ெனன்� 
எணணபபட்டான். 

11. வாெிக்்க: ஆெியா்கமம் 20:7 மற்றும் 17-18.  ஆபிர்காம் ெவறு 
தெயெேபாெிலும், யாருக்்கா்க தஜபம்பண்ணேவண்டுதமன்று 
ேெவன் யாரிடம் தொன்ைார்? 

ஆபி�காம் அபிெமரைக்குக்காக ெஜபம்பணண 
ரவணடிய்ாய இருந்�. 
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12. வாெிக்்க: ேராமர் 8:31. ெிை ேநரங்கைில் நாம் ெவ்றிைாலும் 
யார் நம் பட்ெதெில் இருக்்கி்றார்? 

ேெவன்

13. வாெிக்்க: ேராமர் 4:8. நாம் பிலழ்கள், ெவறு்கள் தெயொலும், 
ொம் என்ை தெயயமாட்ேடன் என்று ேெவன் தொல்லு்கி்றார்? 

நம்முலடய பாவங்கலை எண்ணமாட்டார், நமக்த்கெிரா்க 
நம் பாவங்கலை லவததுக்த்காண்டிருக்்கமாட்டார். 

14. வாெிக்்க: எபிதரயர் 8:12 -13. புெிய உடன்படிக்ல்கயில், 
ொம் என்ை தெயயமாட்ேடன் என்று ேெவன் 
வாக்குபண்ணியிருக்்கி்றார்?

நம் பாவங்கலை நிலைக்்கமாட்ேடன் என்று

15. வாெிக்்க: எேபெியர் 2:5 மற்றும் 8,9. நாம் எவவாறு 
இரட்ெிக்்கபபட்ேடாம்?

அவருலடய ்கிருலபயிைாேை; அொவது, நாம் 
ெகுெியில்ைாெவர்்கைாய இருந்தும், அவர் நம்ேமல் 
லவததுள்ை ெயவு, இரக்்கதெிைாேை. 

16. வாெிக்்க: ெவீதது 3:5. நாம் எபபடி இரட்ெிக்்கபபடுவெில்லை? 

நாம் தெயெ நவீெியின் ்கிரிலய்கைிைிமிதெம்.

 நாம் எவவாறு இரட்ெிக்்கபபடு்கிே்றாம்?

ெமது இரக்்கதெின்படிேய, மறுதஜன்ம முழுக்்கிைாலும், 
பரிசுதெஆவியினுலடய புெிொக்குெைிைாலும் நம்லம 
இரட்ெிதொர்,

17. வாெிக்்க: எேபெியர் 1:6. நம்லமத ெம்முலடய ………………………………. 
இரட்ெிதெெிைால், நிதெியம் முழுவதுமா்க நாம் ேெவலைத 
துெிபேபாம், ஏதைைில் அவர்  ெம்முலடய பிரியமாைவர் 
மூைமா்க …………………………………………………… த்காள்ைபபட்ேடாம். 

்கிருலபயிைால் / ஏற்றுக்த்காள்ைபபட்ேடாம், 
அங்ககீ்கரிக்்கபபட்ேடாம்.
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பாடம் 11

நான் ரநசதிக்கபபட்டவன், நான் 
அழகானவன்

்டான் க்ர�ா

ஒருநாள், லமக்ே்கல் என்னுலடய அலுவை்கதெிற்குள் 
வந்து, ென்னுடன் பயிலும் இன்தைாரு மாணவலரக் 
கு்றிதது, மி்கவும் இர்கெியமாை ஒரு ெ்கவலைப பற்்றி 
என்ைிடம் கூ்றிைான். Charis Bible College ல் நான் ஒருமுல்ற 
என்னுலடய பாடதலெ எடுததுக்த்காண்டிருக்கும்ேபாது,  
ேபக்டீரியா ென்னுலடய ெட்ட ெிண்டுவில் (legal pad) ஏேொ 
எழுெிக் த்காண்டிருபபதுேபாை தெரிந்து. அவள் எழுெிய 
அந்ெ வாெ்கம், “நான் ேநெிக்்கபபட்டவள், நான் அழ்காைவள்,” 
ேபான்்றலவ.  அலைவரும் விரும்பும் வல்கயில் ேநர்தெியாை, 
இயற்ல்கயாை முல்றயில் உலட உடுதெி, அலைவருலடய 
்கவைதலெயும் ஈர்க்கும் இைிலமயாை தபண் ேபக்டீரியா. 
ொன் ஒரு பு்றக்்கணிக்்கபபட்ட, யாராலும் ேநெிக்்கபபடாெ நபர் 
என்று அவர் நிலைதெதுொன் அவள் அந்ெ வாெ்கங்கலை 
எழுெியென் உண்லமயாை ்காரணமாகும். 

மைிெர்்கைா்கிய நம் அலைவருலடய அடிபபலட 
ேெலவ்களும் இதுொன், மற்்றவர்்கைால் ேநெிக்்கபபட 
ேவண்டும், அலைவரும் நம்லம ஏற்றுக்த்காள்ைேவண்டும், 
மெிக்்கேவண்டும், ேெவேைாடுகூட நாம் ெரியாை உ்றவில் 
இருக்்கிே்றாம் என்்ற நிசெயமுலடயவர்்கைாய சுய மெிபபு 
உலடயவர்்கைாய இருதெல் ஆ்கியலவொன். உை்கில் உள்ை 
அேந்க மெங்கள், இன்று மக்்கலை, ொன் ஒரு ேநெிக்்கபபடாெ  
நபர், மற்்றவர்்கைால் மெிக்்கபபடாெ, ஏற்றுக்த்காள்ைபபடாெ 
நபர் என்்ற உணர்வுள்ைவர்்கைாேவ லவதெிருக்்கி்றது. 
ஆவிக்குரிய ஜவீவியதெில்  பை ்காரியங்கைில் விசுவாெி்கள் 
ெமாொைதலெ அனுபவிதொலும், குற்்றவுணர்வு, 
ஆக்்கிலைதெவீர்பபு ஆ்கியலவ்கலைப பயன்படுதெி,  ொதொன் 
விசுவாெி்கலை மி்கப தபரிய அரணுக்குள் லவதெிருக்்கி்றான். 
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இஙே்க ஒரு ே்கள்வி:  முென் முல்றயா்க இேயசு்கி்றிஸ்துலவ 
நவீங்கள் ஏற்றுக்த்காண்டேபாது, இேயசு உங்கலை ேநெிக்்கி்றார் 
என்று உங்களுக்குச தொல்ைியிருபபார்்கள்; ஆைால், அவலர 
நவீங்கள் உங்கள் உள்ைதெில் ஏற்றுக்த்காண்டென் மூைம், 
அவர் உங்களுலடய பரிபூரணமாை நவீெியா்க மா்றிவிட்டார் 
என்பது உங்களுக்குச தொல்ைபபட்டொ? அவர் உங்களுக்கு 
நவீெியா்க மா்றிவிட்டார் என்பதுொன் உங்களுக்கு மி்கவும் 
ேெலவயாை ஒன்று. 1 த்காரிந்ெியர் 1:30,31 வெைங்கைில், 
“அந்ெபபடி, நவீங்கள் அவராேை ்கி்றிஸ்து இேயசுவுக்குட்பட்
டிருக்்கி்றவீர்்கேை………………. அவேர ேெவைால் நமக்கு ஞாைமும் 
நவீெியும் பரிசுதெமும் மமீட்புமாைார்”  என்று வாெிக்்கிே்றாம்.  
இதுொன் சுவிேெஷதெின் நற்தெயெி. “்கி்றிஸ்துவின் 
சுவிேெஷதலெக்கு்றிதது நான் தவட்்கபபேடன்; முன்பு யூெரிலும் 
பின்பு ்கிேரக்்கரிலும் விசுவாெிக்்கி்றவதைவேைா அவனுக்கு 
இரட்ெிபபு உண்டாவெற்கு அது ேெவதபைைாயிருக்்கி்றது. 
விசுவாெதெிைாேை நவீெிமான் பிலழபபான் என்று 
எழுெியிருக்்கி்றபடி, விசுவாெதெிைால் உண்டாகும் 
ேெவநவீெி விசுவாெதெிற்த்கன்று அந்ெச சுவிேெஷதெிைால் 
தவைிபபடுதெபபடு்கி்றது.” (ேராமர் 1:16,17) “ஒருவன் 
்கிரிலய தெயயாமல் பாவிலய நவீெிமாைாக்கு்கி்றவரிடதெில் 
விசுவாெம் லவக்்கி்றவ ைாயிருந்ொல், அவனுலடய 
விசுவாெேம அவனுக்கு நவீெியா்க எண்ணபபடும்.” (ேராமர் 4:5) 
விசுவாெதெில் விசுவாெம் லவக்கும்படியா்க ேெவன் நம்லம 
அலழக்்கவில்லை, அல்ைது ஏொவது ஒரு ஆொயதெிற்்கா்க 
விசுவாெிக்கும்படி அலழக்்கவில்லை; மா்றா்க, அவலர 
நம்பி, அவலரச ொர்ந்ெ வாழ்க்ல்க வாழும்படி நம்லம 
அலழதெிருக்்கி்றார். 

ேெவன் உங்கலை ஏற்த்கைேவ ேநெிதெிருக்்கி்றபடியால், 
இைிேமலும் புெிொ்க,அெி்கமா்க ேெவன் உங்கலை ேநெிக்்க 
முடியாது (1 John 4:8). ஆைால், அந்ெ அன்லப நவீங்கள் 
இன்னும் அெி்கமா்க தபற்றுக்த்காள்ைைாம், அெி்கமா்க 
உணரைாம், இன்னும் அெி்கமா்க அனுபவிக்்கைாம். அவலர 
எவவைவு அெி்கமா்க விசுவாெிக்்கி்றவீர்்கேைா, உங்கலை அவர் 
ேநெிபபலெ அவவைவு அெி்கமா்க உணருவ வீர்்கள். “அவர் முந்ெி 
நம்மிடதெில் அன்புகூர்ந்ெபடியால், நாமும் அவரிடதெில் 
அன்புகூரு்கிே்றாம்” என்று ேவெம் கூறு்கி்றது. (1 ேயாவான் 
4:19).  இலெக் கு்றிததுச ெிந்ெிதது, விசுவாெிதது, அலெப 
தபற்றுக்த்காள்ளுங்கள். 
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சஷீத்�வ ர௧ளவி௧ள மற்�ம் ர௧ளவி௧�்டன்

பயன்ப�ம் வசனங்௧ள 

1. வாெிக்்க: ேராமர் 8:38-39.  அபேபாஸ்ெைைா்கிய பவுல் 
எலெக் கு்றிதெ நிசெயமுள்ைவராயிருக்்கி்றார்? 

ர�ாமர் 8:38,39 – “மரணமாைாலும், ஜவீவைாைாலும், 
ேெவதூெர்்கைாைாலும், அெி்காரங்கைாைாலும், 
வல்ைலம்கைாைாலும், நி்கழ்்காரியங்கைாைாலும், 
வருங்காரியங்கைாைாலும், உயர்வாைாலும், 
ொழ்வாைாலும், ேவத்றந்ெ ெிருஷடியாைாலும் நம்முலடய 
்கர்தெரா்கிய ்கி்றிஸ்து இேயசுவிலுள்ை ேெவனுலடய 
அன்லபவிட்டு நம்லமப பிரிக்்கமாட்டாதென்று 
நிசெயமுள்ைவைாயிருக்்கிே்றன்.”

2. நான் ேவொ்கம ்கல்லூரியில் இருந்ெேபாது, எைக்குப 
ேபாெிதெ ேபராெிரியரில் ஒருவர், பின்வருமாறு 
ஒரு  கு்றிபலப எங்களுக்கு அனுபபிலவதொர். அெில்: 
“நவீெிமாைாக்்கபபடுெல் என்பது நவீெிததுல்ற ெம்பந்ெபபட்ட 
ஒரு தெயல், ஆ்கேவ, விசுவாெிக்்கி்ற எவனும் நவீெிமான் 
என்று ேெவன் அ்றிவிதெிருபபென் மூைம் ஒருவர் 
நவீெிமாைா்க மா்றிவிடமுடியாது” என்று கூ்றியிருந்ொர். 
அென்பி்றகு, ேவெதலெ நாேை ஆராயந்து பார்தெேபாது, 
நவீெிமாைாக்்கபபடுெல் என்பது ஒரு இைவெ நவீெி என்றும், 
அலெத ேெவன் ஒருவருக்கு இைெமா்க அைிக்கும்ேபாது, 
அலெ அந்ெ நபர் விசுவாெிதது ஏற்றுக்த்காள்ளும்ேபாது, 
ேெவனுலடய பார்லவயில் அது நவீெியா்க எண்ணபபடு்கி்றது 
என்பது ெரிேய என்று அ்றிந்துத்காண்ேடன். ேெவன் எந்ெ 
நவீெிபெி்கலைக் ்காட்டிலும் ேமைாைவர் அல்ைவா! ேராமர் 5:19 
ஐ வாெிக்்க. இேயசு்கி்றிஸ்துவின் ்ககீழ்பபடிெல் மூைம்(அவர் 
நியாயபபிரமாணதெிற்கு முழுலமயா்கக் ்ககீழ்பபடிந்தும், 
ெிலுலவ ெண்டலைக்குள் தென்்றார், அது நமக்்கா்கேவ), 
அேந்கர்:

A. நவீெிமான்்கள் என்று அ்றிவிக்்கபபட்டார்்கள்

B. நவீெிமான் என்று எண்ணபபட்டைர்
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C. நவீெிமான்்கைாக்்கபபட்டார்்கள்

ர�ாமர் 5:19 - “அன்்றியும், ஒேர மனுஷனுலடய 
்ககீழ்பபடியாலமயிைாேை அேந்கர் 
பாவி்கைாக்்கபபட்டதுேபாை, ஒருவருலடய 
்ககீழ்பபடிெைிைாேை அேந்கர் நவீெிமான்்கைாக்்கபபடுவார்்கள்.”

3. வாெிக்்க:  2 த்காரிந்ெியர் 5:21. “நாம் அவருக்குள் 
………………………  பாவம் அ்றியாெ அவலர (இேயசு்கி்றிஸ்துலவ), 
ேெவன் பாவமாக்்கிைார்.” (அலடபபுக் கு்றி வார்தலெ்கள் 
என்னுலடயலவ்கள்) 

2 ெகாரிந்திர் 5:21 - “நாம் அவருக்குள் ேெவனுலடய 
நவீெியாகும்படிக்கு, பாவம் அ்றியாெ அவலர பாவமாக்்கிைார்.” 

4. வாெிக்்க: த்காேைாதெயர் 1:22,23. இேயசு இந்ெப பூமிக்கு வந்து, 
நம்முலடய பாவங்களுக்்கா்க மரிதொர். அெிைிமிதெம், 
ேெவனுக்கு முன்பா்க நாம் பரிசுதெமுள்ைவர்்கைா்க, 
குற்்றமற்்றவர்்கைா்க, ்கண்டிக்்கபபடாெவர்்கைா்க நிற்்கிே்றாம்:

A. உங்கள் மலைவியின் பார்லவயில்

B. உங்கள் நண்பருலடய பார்லவயில்

C. ேெவனுலடய பார்லவயில்

ெகாரைாெசயர் 1:22-23 – “முன்ேை அந்நியராயும் 
துர்க்்கிரிலய்கைிைால் மைெிேை ெததுருக்்கைாயும் இருந்ெ 
உங்கலையும் பரிசுதெரா்கவும், குற்்றமற்்றவர்்கைா்கவும் 
்கண்டிக்்கபபடாெவர்்கைா்கவும் ெமக்கு முன் 
நிறுததும்படியா்க அவருலடய மாம்ெ ெரீரதெில் அலடந்ெ 
மரணதெிைாேை இபதபாழுது ஒபபுரவாக்்கிைார். நவீங்கள் 
ே்கட்ட சுவிேெஷதெிைால் உண்டாகும் நம்பிக்ல்கலயவிட்டு 
அலெயாமல், ஸ்ெிரமாயும், உறுெியாயும் விசுவாெதெிேை 
நிலைதெிருபபபீர்்கைாைால் அபபடியாகும்.”

5. வாெிக்்க: எேபெியர் 1:6. ேெவன் ெமது ்கிருலபயிைாேை 
நம்லம …………………………………. நாம் நிதெிய்காைம் முழுவதும் 
ேெவலைத துெிததுக்த்காண்ேட இருபேபாம். 
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 எரபசதியர் 1:6 - “ெம்முலடய ெயவுள்ை ெிதெதெின்படிேய, 
நம்லம இேயசு்கி்றிஸ்துமூைமாயத ெமக்குச 
சுவி்காரபுதெிரராகும்படி முன்கு்றிதெிருக்்கி்றர்.”

6. வாெிக்்க: எபிதரயர் 10:14. இேயசு்கி்றிஸ்துவின் ெிலுலவ ெியா்க 
பைியின் மூைமா்க, நாம் பூரணமாக்்கபபட்டிருக்்கிே்றாம். 
எதுவலரக்கும்?

A. அடுதெமுல்ற நவீங்கள் பாவம் தெய்கி்றவலரக்கும்

B. ெிருசெலபக்கு நவீங்கள் தெல்்கி்றவலரக்கும்

C. என்த்றன்ல்றக்கும்

எபிெ�யர் 10:14-17 - “ஏதைைில் 
பரிசுதெமாக்்கபபடு்கி்றவர்்கலை ஒேர பைியிைாேை 
இவர் என்த்றன்ல்றக்கும் பூரணபபடுதெியிருக்்கி்றார். 
(15) இலெக்கு்றிததுப பரிசுதெஆவியாைவரும் நமக்குச 
ொட்ெியா்கச தொல்லு்கி்றார்;  எபபடிதயைில்: (16) அந்ெ 
நாட்்களுக்குப பின்பு நான் அவர்்கேைாேட பண்ணும் 
உடன்படிக்ல்கயாவது: நான் என்னுலடய பிரமாணங்கலை 
அவர்்களுலடய இருெயங்கைில் லவதது;  அலவ்கலை 
அவர்்களுலடய மைெிேை எழுதுேவன் என்று ்கர்ததர் 
தொல்லு்கி்றாதரன்பலெ உலரதெபின்பு, (17) அவர்்களுலடய 
பாவங்கலையும் அவர்்களுலடய அக்்கிரமங்கலையும் நான் 
இைி நிலைபபெில்லை என்பலெச தொல்லு்கி்றார்.” 

7. வாெிக்்க:  எபிதரயர் 10:15-17. புெிய உடன்படிக்ல்கயில், 
நம்முலடய பாவங்கலை ேெவன் எபதபாழுதெல்ைாம் 
நிலைவுகூருவொ்க வாக்குபபண்ணு்கி்றார்,

A. நாம் பாவம் தெயயும் ஒவதவாரு முல்றயும்‘

B. நம்முலடய ெெமபா்கங்கலை நாம் 
தெலுதொெேபாது

C. இைி ஒருேபாதும் நிலைவுகூருவேெ இல்லை.

8. வாெிக்்க: ேராமர் 6:1-2. நம்முலடய எல்ைாப பாவங்கலைக் 
்காட்டிலும் ேெவனுலடய ்கிருலப மி்கவும் தபரியது. 
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ேெவனுலடய ்கிருலப இன்னும் நம்ேமல் தபருகும்படிக்கு 
நாம் தொடர்ந்து பாவஞதெயயைமா? 

ர�ாமர் 6:1-2 - “ஆல்கயால் என்ை தொல்லுேவாம்?  ்கிருலப 
தபருகும்படிக்குப பாவதெிேை நிலைநிற்்கைாம் என்று 
தொல்லுேவாமா? கூடாேெ. பாவததுக்கு மரிதெ நாம் இைி 
அெிேை எபபடிப பிலழபேபாம்?”

9. வாெிக்்க:  எபிதரயர் 9:12. இேயசு நமக்்கா்க உண்டுபண்ணிை 
மமீட்பு (நம்முலடய பாவங்கைிைால் உண்டாை 
ெண்டலை்கைிைிருந்து விடுெலை)  எபபடிபபட்டது?

A. ெற்்காைி்க மமீட்பு

B. ஒரு பகுெி மமீட்பு

C. நிதெிய மமீட்பு.

எபிெ�யர் 9:12 - “தவள்ைாட்டுக்்கடா, இைங்காலை 
இலவ்களுலடய இரதெதெிைாேை அல்ை, ெம்முலடய 
தொந்ெ இரதெதெிைாலும் ஒேரெரம் ம்கா பரிசுதெ ஸ்ெைதெில் 
பிரேவெிதது, நிதெிய மமீட்லப உண்டுபண்ணிைார்.”

10. வாெிக்்க: ேராமர் 8:33. ேெவன் தெரிந்துத்காண்டவர்்களுக்கு 
விேராெமா்க குற்்றஞொட்டு்கி்ற ஒரு நபலரக் கூறுங்கள். 

ர�ாமர் 8:33 - “ேெவன் தெரிந்துத்காண்டவர்்கள்ேமல் 
குற்்றஞொட்டு்கி்றவன் யார்? ேெவேை அவர்்கலை 
நவீெிமான்்கைாக்கு்கி்றவர்.

11. வாெிக்்க: ேராமர் 8:34. ேெவன் தெரிந்துத்காண்டவர்்கலை 
ஆக்்கிலைக்குள்ைா்கத ெவீர்க்்கி்ற (அொவது, நவீெிமன்்றம் 
கூறும் ெண்டலைதெவீர்பலபபேபாை அவர்்கள்ேமல் 
ெண்டலைெவீர்பபுகூருெல்)  யாராவது ஒரு நபலரக் 
கூறுங்கள். 

ர�ாமர் 8:34,35 - “ஆக்்கிலைக்குள்ைா்கத ெவீர்க்்கி்றவன் 
யார்? ்கி்றிஸ்துேவ மரிதெவர்; அவேர எழுந்துமிருக்்கி்றவர்;  
அவேர ேெவனுலடய வைது பாரிெதெிலும் இருக்்கி்றவர்;  
நமக்்கா்க ேவண்டுெல் தெய்கி்றவரும் அவேர. ்கி்றிஸ்துவின் 
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அன்லபவிட்டு நம்லமப பிரிபபெவன் யார்? உபதெிரவேமா, 
வியாகுைேமா, நாெேமாெேமா, பட்டயேமா?”

12. வாெிக்்க: ேராமர் 8:35. ேெவனுலடய அன்லபவிட்டு ஒரு 
்கி்றிஸ்ெவலைப பிரிக்்கி்ற ஒரு நபலரக் கூ்றவும்.

13. வாெிக்்க: ேராமர் 8:31. ெகீஷததுவ பாடதெின் இறுெியுலர 
என்ை?

ர�ாமர் 8:31 - “இலவ்கலைக் கு்றிதது நாம் என்ை 
தொல்லுேவாம்? ேெவன் நம்முலடய பட்ெதெிைிருந்ொல் 
நமக்கு விேராெமாயிருபபவன் யார்?”
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ப்தில் ஆ்ா�ங்௧ள

1. வாெிக்்க: ேராமர் 8:38-39.  அபேபாஸ்ெைைா்கிய பவுல் 
எலெக் கு்றிதெ நிசெயமுள்ைவராயிருக்்கி்றார்? 

ம�ணமானாலும், ஜவீவனானாலும், 
ர்வதூ்ர்கைானாலும், அ்திகா�ங்கைானாலும், 
வல்ைைமகைானாலும், நதிகழகாரியங்கைானாலும், 
வருங்காரியங்கைானாலும், உயர்வானாலும், 
்ாழவானாலும், ரவெறந் சதிருஷ்டியானாலும் 
நம்�ை்டய கர்த்்�ாகதிய கதிறதிஸ்� இரயசுவிலுளை 
ர்வனுை்டய அன்ைபவிட� ்ன்ைனப  
பிரிக்கமாட்டாெ்ன்ற நதிசசய�ை்டயவ�ாய இருந்ார். 

2. நான் ேவொ்கம ்கல்லூரியில் இருந்ெேபாது, எைக்குப 
ேபாெிதெ ேபராெிரியரில் ஒருவர், பின்வருமாறு 
ஒரு  கு்றிபலப எங்களுக்கு அனுபபிலவதொர். அெில்: 
“நவீெிமாைாக்்கபபடுெல் என்பது நவீெிததுல்ற ெம்பந்ெபபட்ட 
ஒரு தெயல், ஆ்கேவ, விசுவாெிக்்கி்ற எவனும் நவீெிமான் 
என்று ேெவன் அ்றிவிதெிருபபென் மூைம் ஒருவர் 
நவீெிமாைா்க மா்றிவிடமுடியாது” என்று கூ்றியிருந்ொர். 
அென்பி்றகு, ேவெதலெ நாேை ஆராயந்து பார்தெேபாது, 
நவீெிமாைாக்்கபபடுெல் என்பது ஒரு இைவெ நவீெி என்றும், 
அலெத ேெவன் ஒருவருக்கு இைெமா்க அைிக்கும்ேபாது, 
அலெ அந்ெ நபர் விசுவாெிதது ஏற்றுக்த்காள்ளும்ேபாது, 
ேெவனுலடய பார்லவயில் அது நவீெியா்க எண்ணபபடு்கி்றது 
என்பது ெரிேய என்று அ்றிந்துத்காண்ேடன். ேெவன் 
எந்ெ நவீெிபெி்கலைக் ்காட்டிலும் ேமைாைவர் அல்ைவா! 
ேராமர் 5:19 ஐ வாெிக்்க. இேயசு்கி்றிஸ்துவின் ்ககீழ்பபடிெல் 
மூைம் (அவர் நியாயபபிரமாணதெிற்கு முழுலமயா்கக் 
்ககீழ்பபடிந்தும், ெிலுலவ ெண்டலைக்குள் தென்்றார், அது 
நமக்்கா்கேவ), அேந்கர்:

நவீ்திமான்கைாக்கபபட்டார்கள

3. வாெிக்்க:  2 த்காரிந்ெியர் 5:21. “நாம் அவருக்குள் 
………………………  பாவம் அ்றியாெ அவலர (இேயசு்கி்றிஸ்துலவ), 
ேெவன் பாவமாக்்கிைார்.” (அலடபபுக் கு்றி வார்தலெ்கள் 
என்னுலடயலவ்கள்)
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நான் நநசிக்கப்பட்டவன், நான் அழ்கானவன்   ்பா்டம் 11
்டான் கநரா

நாம் கதிறதிஸ்�வுக்குள ர்வனுை்டய நவீ்தியாகும்படிக்கு

4. வாெிக்்க: த்காேைாதெயர் 1:22,23. இேயசு இந்ெப பூமிக்கு வந்து, 
நம்முலடய பாவங்களுக்்கா்க மரிதொர். அெிைிமிதெம், 
ேெவனுக்கு முன்பா்க நாம் பரிசுதெமுள்ைவர்்கைா்க, 
குற்்றமற்்றவர்்கைா்க, ்கண்டிக்்கபபடாெவர்்கைா்க நிற்்கிே்றாம்:

ர்வனுை்டய பார்ைவயில்

5. வாெிக்்க: எேபெியர் 1:6. ேெவன் ெமது ்கிருலபயிைாேை 
நம்லம …………………………………. நாம் நிதெிய்காைம் முழுவதும் 
ேெவலைத துெிததுக்த்காண்ேட இருபேபாம். 

பிரியமானவருக்குள  (இரயசு ர்வனுை்டய பிரியமானவர்) 
நாம் ர்வனால் ஏற்�க்ெகாளைபபடர்டாம். 

6. வாெிக்்க: எபிதரயர் 10:14. இேயசு்கி்றிஸ்துவின் ெிலுலவ ெியா்க 
பைியின் மூைமா்க, நாம் பூரணமாக்்கபபட்டிருக்்கிே்றாம். 
எதுவலரக்கும் ?

என்ெறன்ைறக்கும்

7. வாெிக்்க:  எபிதரயர் 10:15-17. புெிய உடன்படிக்ல்கயில், 
நம்முலடய பாவங்கலை ேெவன் எபதபாழுதெல்ைாம் 
நிலைவுகூருவொ்க வாக்குபபண்ணு்கி்றார்,

இனி ஒருரபா�ம் நதிைனவுகூருவர் இல்ைை.

8. வாெிக்்க: ேராமர் 6:1-2. நம்முலடய எல்ைாப பாவங்கலைக் 
்காட்டிலும் ேெவனுலடய ்கிருலப மி்கவும் தபரியது. 
ேெவனுலடய ்கிருலப இன்னும் நம்ேமல் தபருகும்படிக்கு 
நாம் தொடர்ந்து பாவஞதெயயைாமா? 

அபசசா�ம். ெசயயக்கூ்டார்.

9. வாெிக்்க:  எபிதரயர் 9:12. இேயசு நமக்்கா்க உண்டுபண்ணிை 
மமீட்பு (நம்முலடய பாவங்கைிைால் உண்டாை 
ெண்டலை்கைிைிருந்து விடுெலை)  எபபடிபபட்டது?

நதித்்திய மீடபு.
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நான் நநசிக்கப்பட்டவன், நான் அழ்கானவன் ்பா்டம் 11
்டான் கநரா

10. வாெிக்்க: ேராமர் 8:33. ேெவன் தெரிந்துத்காண்டவர்்களுக்கு 
விேராெமா்க குற்்றஞொட்டு்கி்ற ஒரு நபலரக் கூறுங்கள்.

ஒருவனுமதில்ைை.

11. வாெிக்்க: ேராமர் 8:34. ேெவன் தெரிந்துத்காண்டவர்்கலை 
ஆக்்கிலைக்குள்ைா்கத ெவீர்க்்கி்ற (அொவது, நவீெிமன்்றம் 
கூறும் ெண்டலைதெவீர்பலபபேபாை அவர்்கள்ேமல் 
ெண்டலைெவீர்பபுகூருெல்)  யாராவது ஒரு நபலரக் 
கூறுங்கள். 

ஒருவனாகதிலும் இல்ைை.

12. வாெிக்்க: ேராமர் 8:35. ேெவனுலடய அன்லபவிட்டு ஒரு 
்கி்றிஸ்ெவலைப பிரிக்்கி்ற ஒரு நபலரக் கூ்றவும்.

ஒருவனும் இல்ைை.

13. வாெிக்்க: ேராமர் 8:31. ெகீஷததுவ பாடதெின் இறுெியுலர 
என்ை?

ர்வன் நம்�ை்டய படசத்்திைதிருக்கதிறார், ஆகரவ 
நமக்கு விர�ா்மாயிருபபவன் ஒருவனும் இல்ைை.
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பாடம் 12

இ�டசதிபபின் கனி  - பாகம் 1
்டான் க்ர�ா

ஒருமுல்ற ேெவலை விசுவாெிதது, அென்பி்றகு அந்ெ 
விசுவாெதெில் தொடராவிட்டால், அந்ெ விசுவாெம் ஒரு நபலர 
“இரட்ெிக்குமா?” விசுவாெம் ஒழிந்துேபா்கக் கூடுமா? அபபடி 
விசுவாெம் ஒழிந்தும் வாக்குதெதெதலெப தப்ற இயலுமா? 
ஆபிர்காம் ேெவலை விசுவாெிதொன், அது அவனுக்கு 
நவீெியா்க எண்ணபபட்டது (ஆெி. 15:6). ஆபிர்காமின் விசுவாெம் 
ஒழிந்ெிருந்ொல் (நின்்றிருந்ொல்), நவீெியா்க எண்ணபபட்ட அந்ெ 
நவீெியும் ஒழிந்துேபாகுேமா?

ேவெவாக்்கியங்கைிைிருந்து நாம் அ்றிந்துத்காள்வது 
என்ைதவைில், “விசுவாெம்” என்பது ஒருமுல்ற 
முழுலமயா்க தெயயபபடு்கி்றேபாது தொடங்கபபடு்கி்ற 
ஒரு தெயல் (்கடந்ெ ்காைம்), ஆைால்  அந்ெ விசுவாெம், 
்கிேரக்்க நி்கழ்்காைதெின்மூைம் வரும்ேபாது, அது ்கி்றிஸ்ெவ 
வாழ்வில் தொடரு்கி்றது. நி்கழ்்காைதெில் த்காடுக்்கபபட்ட 
்கட்டலை, அது தொடரேவண்டும், அல்ைது மமீண்டும் மமீண்டும் 
தெயயபபடேவண்டும், நலடமுல்றயில் இருக்்கேவண்டும். 
நி்கழ்்காைதலெ நாம் பயன்படுததும்ேபாது, பின்வரும் 
வெைங்கலை அல்ைது வாக்்கியங்கலை நாம் உபேயா்கிபேபாம் 
எைில்,  அவர்/அவள் ேவெ வாக்்கியங்கலை நல்ை முல்றயில் 
புரிந்துத்காள்வெற்கு நாம் உெவியாயிருக்்க முடியும். இந்ெ 
வார்தலெ்கள்:  மீண�ம், மீண�ம்; அ்ாவ�, ெ்ா்டர்சசதியாக, 
ெ்ா்டர்ந�, பழக்கம் அல்ை� வாழக்ைக �ைறயாக, 
்ை்டயில்ைாமல். 

பின்வரும் ேவெ வெைங்கள் ்கிேரக்்க பெதெில் எவவாறு 
கூ்றபபட்டுள்ைை என்பலெ ்கவைியுங்கள்.
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இரட்சிப்பின் கனி  - ்ாகம் 1 ்ாடம் 12
டான் க்ரா

ரயாவான் 3:16 - “ர்வன் ்ம்�ை்டய ஒர�ரபறான 
குமா�ைன விசுவாசதிக்கதிறவன் (நி்கழ்்காைம், விசுவாெிக்்கி்றார், 
தொடர்ந்து விசுவாெிததுக்த்காண்ேட இருக்்கி்றார்) 
எவரனா, அவன் ெகட�பரபாகாமல் நதித்்தியஜவீவைன 
அை்டயும்படிக்கு,அவை�த் ்ந்ருைி இவவைவாய 
உைகத்்தில் அன்புகூர்ந்ார்.”      

எபிெ�யர் 10:14 - “ஏெனனில், 
பரிசுத்்மாக்கபப�கதிறவர்கைை ஒர� பைதியினாரை இவர் 
என்ெறன்ைறக்கும் பூ�ணபப�த்்தியிருக்கதிறார். (நி்கழ்்காைம்:  
பிரிததெடுக்்கபபட்டவர்்கலை, பிரிததெடுக்்கபபட்டவர்்கைா்கேவ 
இருக்கும்படி தெரிந்துத்காள்ைபபட்டவர்்கலை அந்ெ ஒேர 
பைி பூரணபபடுதெியிருக்்கி்றது. NKJV தமாழிதபயர்பபில், 
பரிசுதெமாக்்கபபடு்கி்றார்்கள் என்றும், NIV தமாழிதபயர்பபில், 
பரிசுதெமாக்்கபபட்டுக்த்காண்டிருக்்கி்றார்்கள் “என்றும் 
கூ்றபபட்டுள்ைது)”. (அலடபபுக் கு்றியில் உள்ைலவ என் 
வார்தலெ்கள்).

1 ரயாவான் 3:9 - “ர்வனால் பிறந் எவனும்       
(நி்கழ்்காைம்: பாவஞதெயவலெேய ென் வாழ்க்ல்க 
முல்றயா்க த்காள்ைாெவன், மைந்ெிரும்பாெ இருெயதெின்படி 
நடக்்காெவன்) பாவஞெசயயான்; ஏெனனில் அவருை்டய 
வித்� அவனுக்குள (நி்கழ்்காைம்: ேெவனுலடய விதது 
அவனுக்குள் இருக்்கி்றது, தொடர்ந்து நிலைதெிருக்்கி்றது) 
்ரித்்திருக்கதிற�;  அவன் ர்வனால் பிறந்படியினால் 
பாவஞெசயயான் (நி்கழ்்காைம்: பாவஞதெயவலெ ென் 
வாழ்க்ல்க முல்றயா்க, தொடர்செியா்க தெயயமாட்டான்).”

மாற்கு 1:15 – “காைம் நதிைறரவறதிற்�, ர்வனுை்டய 
�ாஜயம் சமீபமாயிற்�;  மனந்திரும்பி (நி்கழ்்காைம்:  
மைந்ெிரும்பு்கி்றான், சூழ்நிலை்கள் எதுவாயிருந்ொலும் 
ேெவலை ேநாக்்கி மைந்ெிரும்பு்கி்றான்), சுவிரசஷத்ை் 
விசுவாசதியுங்கள (நி்கழ்்காைம்:  விசுவாெிக்்கி்றான், தொடர்ந்து 
விசுவாெிததுக்த்காண்ேட இருக்்கி்றான்)”

ரயாவான் 5:24 - “என் வசனத்ை்க் ரகட�, என்ைன 
அனுபபினவை� விசுவாசதிக்கதிறவனுக்கு (நி்கழ்்காைம்: 
தொடர்ந்து விசுவாெிதெல்) நதித்்தியஜவீவன் உண�; அவன் 
ஆக்கதிைனத்்வீர்பபுக்குடப்டாமல், ம�ணத்ை்விட� 
நவீங்கதி, ஜவீவனுக்குடபடடிருக்கதிறான் என்� ெமயயாகரவ 
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ெமயயாகரவ உங்க�க்குச ெசால்லுகதிரறன். (அலடபபுக் 
கு்றியில் உள்ைலவ என் வார்தலெ்கள்).”

லூக்கா 15:7 - “அ�ரபாை, மனந்திரும்ப அவசதியமதில்ைா் 
ெ்ாணணூற்ெறான்ப� நவீ்திமான்கைைபபார்க்கதிலும் 
மனந்திரும்புகதிற (நி்கழ்்காைம்: மைந்ெிரும்புெைில் 
நிலைதெிருக்்கி்றவன்) ஒர� பாவியினிமதித்்ம் ப�ரைாகத்்தில் 
மதிகுந் சநர்ாஷம் உண்டாயிருக்கும் என்� உங்க�க்குச 
ெசால்லுகதிரறன்.” 

அபரபாஸ்்ைர் 17:30 - “அறதியாைமயுளை காைங்கைைத் 
ர்வன் காணா்வர்ரபாைதிருந்ார்;  இபெபா�ர்ா 
மனந்திரும்ப ரவண�ெமன்� (நி்கழ்்காைம்: தொடர்ந்து 
மைந்ெிரும்பிக்த்காண்ேட இருக்்கேவண்டும்) எங்கு�ளை 
மனுஷெ�ல்ைாருக்கும் கட்டைையி�கதிறார் (நி்கழ்்காைம்: 
்கட்டலையிடு்கி்றார் தொடர்ந்து ்கட்டலையிட்டுக்த்காண்ேட 
இருக்்கி்றார்.”

ரயாவான் 6:47 - “என்னி்டத்்தில் 
விசுவாசமாயிருக்கதிறவனுக்கு (நி்கழ்்காைம்: தொடர்ந்து 
விசுவாெிததுக்த்காண்ேட இருதெல்)  நதித்்தியஜவீவன் 
உணெ்டன்� ெமயயாகரவ ெமயயாகரவ உங்க�க்குச 
ெசால்லுகதிரறன்.”

ர�ாமர் 4:5 – “ஒருவன் கதிரிைய ெசயயாமல் 
பாவிைய நவீ்திமானாக்குகதிறவரி்டத்்தில் விசுவாசம் 
ைவக்கதிறவனாயிருந்ால் (நி்கழ்்காைம்: தொடர்ந்து 
விசுவாெிததுக்த்காண்ேட இருதெல்), அவனுை்டய 
விசுவாசரம அவனுக்கு நவீ்தியாக எணணபப�ம்.” 

அபரபாஸ்்ைர் 26:20 -   “�ன்பு 
்மஸ்குவிலும் எருசரைமதிலும் யூர்யா 
ர்செமங்கு�ளைவர்கைி்டத்்திலும், பின்பு 
புறஜா்தியாரி்டத்்திலும் நான் ரபாய, அவர்கள 
ர்வனி்டத்்திற்கு மனந்திரும்பிக் (நி்கழ்்காைம்: 
தொடர்ந்து மைந்ெிரும்புெைில் நிலைதெிருதெல்) 
குணபப்டவும் (நி்கழ்்காைம்:  தொடர்ந்து குணபபடுெல்), 
மனந்திரும்பு்லுக்ரகற்ற  கதிரிையகைைச ெசயய ரவண�ம் 
(நி்கழ்்காைம்: மைந்ெிரும்பு்கலை நிரூபிக்்கி்ற ்கிரிலய்கலை 
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அல்ைது தெயல்்கலைத தொடர்ந்து தெயதுத்காண்ேட 
இருக்்கேவண்டும்).”

�டிவுை�: ேவெவாக்்கியங்கைில் நூற்றுக்்கணக்்காை 
இடங்கைில் நி்கழ்்காைம் உபேயா்கபபடுதெபபட்டுள்ைது. இந்ெப 
பாடதெிற்ே்கற்்ற அந்ெ அலைதது வெைங்கலையும் இஙே்க 
்காண்பிபபது என்னுலடய ேநாக்்கமல்ை. அர்மமீைியெம் மற்றும் 
்கால்வைிெம் என்்கி்ற இல்றயியல்்கள் ெிை ்காரியங்கைில் 
மாறுபட்டாலும், விசுவாெம் என்பது தொடர்செியா்க 
நலடதபறு்கி்ற ஒரு தெயல் என்று இரண்டும் ்கற்பிக்்கின்்றை. 

்கால்வைிெம், நிதெிய பாது்காபபு உண்தடன்று 
பைமா்க அ்றிக்ல்கயிடு்கி்றது, அொவது உண்லமயாை 
விசுவாெி்கள் ஆவிக்குரிய ஜவீவியதெில் ெிை ேநரங்கைில் 
இட்றக்கூடும், விழக்கூடும்; எைினும் அவர்்கள் ெங்கள்  
்கி்றிஸ்ெவ விசுவாெதெில் ஸ்ெிரபபடுதெபபடுவார்்கள் 
(1 த்காரி. 1:8) என்று ேபாெிக்்கி்றது. நிதெிய பாது்காபலப 
விசுவாெிக்்கி்றவர்்கள், உண்லமயாை ்கி்றிஸ்ெவ விசுவாெி்கள், 
ெங்கள் ஜவீவியதெில் பாவதெிற்கு மரிதெ, மற்றும் பாவதெில் 
தொடர்ந்து வாழாெ  அனுபவங்கலையும் தபற்்றிருபபார்்கள் 
என்றும் விசுவாெிக்்கி்றார்்கள் (ேராமர் 6:1-3). பிற்்காைதெில் 
்கி்றிஸ்துலவவிட்டு முற்்றிலும் தூரம் தெல்்கி்றவர்்கள், ொங்கள் 
ஒருேபாதும் உண்லமயாய மறுபடியும் பி்றக்்கவில்லை 
என்பலெ ்காண்பிக்்கி்றார்்கள் (1 ேயாவான் 2:19). 

அர்மமீைியன் இல்றயியைார்்கள், விசுவாெி்கள் ெங்கள் 
்கி்றிஸ்ெவ விசுவாெதெிைிருந்து விழுந்துேபா்கக்கூடும் என்று 
ேபாெிக்்கி்றார்்கள். அர்மமீைியன் தபாதுவா்க ேபாெிக்்கி்றது 
என்ைதவைில், விழுந்துேபா்கி்றவர்்கள் ெங்கள் விசுவாெதலெ 
இழந்து, விட்டுவிடுவார்்கள். தபயரைவில் ்கி்றிஸ்ெவர்்கைாய 
இருபபவர்்கள்,  மைந்ெிரும்புெலை நிரூபிக்கும் ்கைி த்காடாமல், 
முரட்டாட்டதெில் வாழ்வெற்கும், ேவண்டுதமன்ே்ற பாவம் 
தெயவெற்கும் அர்மமீைியன் இல்றயியல் இடம் த்காடுபபேெ 
இல்லை. 

“நமக்குப பாமில்லைதயன்ேபாமாைால், நம்லமநாேம 
வஞெிக்்கி்றவர்்கைாயிருபேபாம்” (1 ேயாவான் 1:8) என்று 
அபேபாஸ்ெைைா்கிய ேயாவான் கூ்றியுள்ைார்; அேெெமயம், 
“ேெவைால் பி்றந்ெ எவனும் பாவஞதெயயான்” (1 ேயாவான் 
3:9) என்றும் கூ்றியுள்ைார். இஙே்க ஒரு முரண்பாட்லட 
்காண்்கிே்றாம், ஆைால், நிசெயமில்ைாெ ஒரு ென்லம என்பது 
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ேவெதெில் ்கிலடயாது. எல்ைா ்கி்றிஸ்ெவர்்களும் பாவம் 
தெயொலும் (1 ேயாவான் 1:8); எல்ைாக் ்கி்றிஸ்ெவர்்களும் 
ேெவனுக்குக் ்ககீழ்பபடி்கி்றார்்கள் என்பதும் உண்லம (1 ேயாவான் 
2:3). பாவமும் தஜன்மசுபாவமும் ்கி்றிஸ்ெவர்்கேைாடு 
இன்னும் இருக்்கி்றது, ஆைால் பாவம் அவர்்களுலடய 
எஜமாைா்கேவா அல்ைது அவர்்களுலடய ெைிதென்லம 
வாயந்ெ பண்பா்கேவா இருக்்க முடியாது (1 ேயாவான் 3:9). 
பூரண நிலைலய அலடயாவிட்டாலும் மைந்ெிரும்புெல், 
விசுவாெம் ஆ்கியவற்்றிற்குமைெில் மாற்்றம், இருெய 
மாற்்றம்,  பாலெயில் ஒரு ெிருபபம் ஆ்கியலவ அவெியம் 
(அப. 26:18; 1 ேயாவான் 1:8). “்கைி” என்பது  விசுவாெதெின் 
உண்லம மற்றும் நம்ப்கதென்லம ஆ்கியவற்்றின் 
பரிேொெலை. விசுவாெம் என்பது உண்லமயாை விசுவாெியின் 
சுபாவதலெ, அவருலடய தெயல்்கலை ஆளுல்க தெய்கி்ற 
இயற்ல்கக்்கபபாற்பட்ட உறுெியாை வழிநடததுெல்.  
விசுவாெதெிற்கு உொரணமா்க உள்ைவர்்கலைக் கு்றிதது 
எபிதரயர் 11ல் கு்றிபிபபிடபபட்டுள்ைவர்்கைின் வாழ்வில் 
இலெக் ்காண்்கிே்றாம், விசுவாெம் என்பது அேொடுகூட 
தவைிபபடும் தெயல்்கைிலும் தவைிபபடு்கி்றது. ேவறு 
வார்தலெயில் தொல்ைேவண்டுமாைால், நாம் எலெ 
விசுவாெிக்்கிே்றாேமா. அதுேவ நம்மிைிருந்து தெயைா்க 
தவைிவரும்.“்கிரிலய்கைில்ைாமல் உன் விசுவாெதலெக் 
்காண்பி, நான் என் விசுவாெதலெ என் ்கிரிலய்கைிைாேை 
உைக்குக் ்காண்பிபேபன்” என்று யாக்ே்காபு 2:18 கூறு்கி்றது.  

விசுவாெதலெக் கு்றிதது, அபேபாஸ்ெைர்்கள் எெிர்மல்றயா்க 
ேபசும்ேபாது, அலெ “நியாயபபிரமாணதெின் ்கிரிலய்கள்” என்று 
கு்றிபபிட்டுள்ைைர்; இரட்ெிபலப ெம்பாெிபபெற்கு ஒருவர் ென் 
சுயமுயற்ெி தெயவலெயும், அவரா்க ெிை ்கிரிலய்கலைச 
தெயவலெயுேம அது  கு்றிக்்கி்றது. 

நற்்கிரிலய்கள் அல்ைது விசுவாெதெின் ்கிரிலய்கள் 
எைபபடு்கி்ற இரட்ெிபபின் ்கைிலயக் கு்றிததும் ேவெவாக்்கியம் 
ேபசு்கி்றது. அலவ்கள் மைந்ெிரும்புெல், விசுவாெதெிைிருந்து 
தவைிபபடு்கி்ற ்கிரிலய்கள் அல்ைது தெயல்்கள் (அப. 26:20; 
மத. 3:7-10, 1 தெெ. 1:3; மற்றும் யாக்ே்காபு 2:14-26), இலவ்கள் 
இரட்ெிபபின் நிசெயமாயிருக்்கி்றது. விசுவாெம் மற்றும் 
மைந்ெிரும்புெல் ஆ்கிய இரண்டிற்குமுள்ை ஐக்்கியம் 
என்ைதவைில், இலவ இரண்டிைிருந்தும் தவைிபபடு்கி்ற 
ஒேர ்கைி நற்்கிரிலய்கள்ொன். நற்்கிரிலய்கைிைாேை நாம் 
இரட்ெிக்்கபபடவில்லை, ஆைால் நாம் நற்்கிரிலய்கள் 
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தெயயும்படி இரட்ெிக்்கபபட்டிருக்்கிே்றாம் (எேப. 2:8 - 
10). ்கிரிலய்கள் என்பலவ்கள் விசுவாெதெின் உண்லம, 
ஒருவருலடய வாழ்க்ல்க மற்றும் தெயல்்கலை மாற்்றாெ 
்கிருலப உண்லமயாை ்கிருலப என்று ்கருெமுடியாது (ெவீதது 
2:11-12). ்கைி்கைிைாேை உண்லமயாை விசுவாெி்கள் யார் 
என்று அ்றியபபடுவார்்கள் என்று இேயசு ெமது ேபாெலையில் 
கூ்றிைார் (மத. 3:8; 7:16-20; 25:34-40; ேயாவான் 13:35; 14:23; அப. 
26:20; ேராமர் 2:6 -11; யாக். 2:14-18 மற்றும் 1 ேயாவான் 3:10). 
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சஷீத்�வ ர௧ளவி௧ள மற்�ம் ர௧ளவி௧�்டன்

பயன்ப�ம் வசனங்௧ள

1. நி்கழ்்காைதெில் த்காடுக்்கபபட்டுள்ை ்கட்டலை்கள் …………………. 

2. வாெிக்்க: ேயாவான் 3:16. “்கிேரக்்கதமாழியில் உள்ை 
நி்கழ்்காைதெின்படி, ேயாவான் 3:16 என்ை கு்றிபபிடு்கி்றது?”

ரயாவான்  3:16  - “ேெவன், ெம்முலடய ஒேரேப்றாை 
குமாரலை விசுவாெிக்்கி்றவன் எவேைா அவன் 
த்கட்டுபேபா்காமல் நிதெியஜவீவலை அலடயும்படிக்கு, 
அவலரத ெந்ெருைி, இவவைவாய உை்கதெில் 
அன்புகூர்ந்ொர்.”

3. வாெிக்்க: 1 ேயாவான் 3:9. ேெவைால் பி்றந்ெ எவனும் 
பாவஞதெயயான். இெைர்தெம் என்ை?

1 ரயாவான் 3:9 - “ேெவைால் பி்றந்ெ எவனும் 
பாவஞதெயயான்; ஏதைைில் அவருலடய விதது 
அவனுக்குள் ெரிதெிருக்்கி்றது; அவன் ேெவைால் 
பி்றந்ெபடியிைால் பாவஞதெயயமாட்டான்.”

4. வாெிக்்க: லூக்்கா 15:7.  …………………………… ஒேர பாவியிைிமிதெம் 
பரேைா்கதெில் மிகுந்ெ ெந்ேொஷம் உண்டாயிருக்்கி்றது. 

லூக்கா 15:7 - “அதுேபாை, மைந்ெிரும்ப அவெியமில்ைாெ 
தொண்ணூற்த்றான்பது நவீெிமான்்கலைக் கு்றிததுச 
ெந்ேொஷம் உண்டா்கி்றலெபபார்க்்கிலும் மைந்ெிரும்பு்கி்ற 
ஒேர பாவியிைிமிதெம் பரேைா்கதெில் மிகுந்ெ ெந்ேொஷம் 
உண்டாயிருக்கும் என்று உங்களுக்குச தொல்லு்கிே்றன்.” 

5. வாெிக்்க: அப. 17:30. எஙகுமுள்ை மனுஷதரல்ைாரும் 
…………………………. என்று ேெவன் ்கட்டலையிடு்கி்றார்.

அப. 17:30 - “அ்றியாலமயுள்ை ்காைங்கலைத 
ேெவன் ்காணாெவர்ேபாைிருந்ொர். இபதபாழுேொ 
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மைந்ெிரும்பேவண்டுதமன்று எஙகுமுள்ை 
மனுஷதரல்ைாருக்கும் ்கட்டலையிடு்கி்றார்.”

6. அபேபாஸ்ெைர் 26:20. இந்ெ வெைம் எலெக் கு்றிபபிடு்கி்றது?

அபரபாஸ்்ைர்  26:20 -  “முன்பு ெமஸ்குவிலும் 
எருெேைமிலும் யூேெயா ேெெதமஙகுமுள்ைவர்்கைிடதெிலும், 
பின்பு பு்றஜாெியாரிடதெிலும் நான் ேபாய, அவர்்கள் 
ேெவைிடதெிற்கு மைந்ெிரும்பிக் குணபபடவும், 
மைந்ெிரும்புெலுக்ே்கற்்ற ்கிரிலய்கலைச தெயயவும் 
ேவண்டுதமன்று அ்றிவிதேென்.” (அப. 26:20)

7. வாெிக்்க: 1 ேயாவான் 2:3. ேெவேைாடுகூட ெைிபபட்ட 
ஐக்்கியம்த்காண்டிருபபென், அொவது அவலர அ்றிவென் 
மூைம் தவைிபபடுவது என்ை?

1ரயாவான் 2:3 - “அவருலடய ்கற்பலை்கலை 
நாம் ல்கக்த்காள்ளு்கி்றவர்்கைாைால், அவலர 
அ்றிந்ெிருக்்கிே்றாதமன்பலெ அெிைால் அ்றிேவாம்.

8. வாெிக்்க: யாக்ே்காபு 2:18. “்கிரிலய்கைில்ைாமல் உன் 
விசுவாெதலெக் ்காண்பி(இலெச தெயவது கூடாெ்காரியம்), 
நான் என் விசுவாெதலெ ……………………… உைக்குக் ்காண்பிபேபன்” 
என்று யாக்ே்காபு 2:18 கூறு்கி்றது.

யாக்ரகாபு 2:18 - “ஒருவன்: உைக்கு விசுவாெமுண்டு, 
எைக்கு்கிரிலய்களுண்டு; ்கிரிலய்கைில்ைாமல் உன் 
விசுவாெதலெக் ்காண்பி, நான் என் விசுவாெதலெ என் 
்கிரிலய்கைிைாேை உைக்குக் ்காண்பிபேபன் என்பாேை.” 

9. வாெிக்்க: 1 தெெேைாைிக்ே்கயர் 1:3. விசுவாெதெிைிருந்து 
வரு்கி்ற ்கிரிலய்கள், அல்ைது தெயல்்கள் ………………… என்று 
கு்றிபபிடபபட்டுள்ைது.

1 ெ்சரைானிக்ரகயர் 1:3 - “உங்கள் விசுவாெதெின் 
்கிரிலயலயயும், உங்கள் அன்பின் பிரயாெதலெயும், 
நம்முலடய ்கர்தெரா்கிய இேயசு்கி்றிஸ்துவின்ேமலுள்ை 
உங்கள் நம்பிக்ல்கயின் தபாறுலமலயயும், நம்முலடய 
பிொவா்கிய ேெவனுக்குமுன்பா்க நாங்கள் இலடவிடாமல் 
நிலைவுகூர்ந்து,”
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10. வாெிக்்க: ்கைாதெியர் 2:16,21. நியாயபபிரமாணதெின் ்கிரிலய 
என்பது, இரட்ெிபலபப தபறுவெற்கு மக்்கள் தெயயும் 
தெயல்்கள் அல்ைது………………………… (வெைம் 21). அவர்்கள் 
இரட்ெிக்்க முடியாது, இரட்ெிக்கும் அெி்காரம் அவர்்களுக்கு 
இல்லை.

கைாத்்தியர் 2:16 - “பு்றஜாெியாரில் பி்றந்ெ 
பாவி்கைாயிராமல், சுபாவதெின்படி யூெராயிருக்்கி்ற நாமும் 
இேயசு்கி்றிஸ்துலவபபற்றும் விசுவாெதெிைாைன்்றி, 
நியாயபபிரமாணதெின் ்கிரிலய்கைிைாேை மனுஷன் 
நவீெிமாைாக்்கபபடுவெில்லைதயன்று அ்றிந்து, 
நியாயபபிரமாணதெின் ்கிரிலய்கைிைாைல்ை, 
்கி்றிஸ்துலவபபற்றும் விசுவாெதெிைாேை 
நவீெிமான்்கைாக்்கபபடும்படிக்குக் ்கி்றிஸ்து இேயசுவின்ேமல் 
விசுவாெி்கைாேைாம்.”

கைாத்்தியர் 2:21 - “நான் ேெவனுலடய 
்கிருலபலய விருொவாக்கு்கி்றெில்லை; நவீெியாைது 
நியாயபபிரமாணதெிைாேை வருமாைால், ்கி்றிஸ்து 
மரிதெது வ வீணாயிருக்குேம.”

11. வாெிக்்க: ேராமர் 2:7-10. எந்ெ இரண்டு குழு மக்்கலைக் 
கு்றிதது இந்ெ வெைங்கள் ேபசு்கின்்றை?

ர�ாமர் 2:7-10 - “ேொர்ந்துேபா்காமல் நற்்கிரிலய்கலைச 
தெயது, ம்கிலமலயயும் ்கைதலெயும் அழியாலமலயயும் 
ேெடு்கி்றவர்்களுக்கு நிதெியஜவீவலை அைிபபார். 
ெண்லடக்்காரராயிரந்து, ெதெியதெிற்குக் ்ககீழ்பபடியாமல், 
அநியாயதெிற்குக் ்ககீழ்பபடிந்ெிருக்்கி்றவர்்களுக்ே்கா உக்்கிர 
ே்காபாக்்கிலை வரும். முன்பு யூெரிலும் பின்பு ்கிேரக்்கரிலும் 
தபால்ைாஙகுதெய்கி்ற எந்ெ மனுஷ ஆததுமாவுக்கும் 
உபதெிரவமும் வியாகுைமும் உண்டாகும், முன்பு 
யூெரிலும் பின்பு ்கிேரக்்கரிலும் எவன் நன்லமதெய்கி்றாேைா 
அவனுக்கு ம்கிலமயும் ்கைமும் ெமாொைமும் உண்டாகும்.”
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ப்தில் ஆ்ா�ங்௧ள

1. நி்கழ்்காைதெில் த்காடுக்்கபபட்டுள்ை ்கட்டலை்கள் …………………. 

ெ்ா்ட�ரவண�ம், மீண�ம் மீண�ம் 
ெசயயபப்டரவண�ம், ெசயல்ப�த்்பப்டரவண�ம். 

2. வாெிக்்க: ேயாவான் 3:16. ்கிேரக்்கதமாழியில் உள்ை 
நி்கழ்்காைதெின்படி, ேயாவான் 3:16 என்ை கு்றிபபிடு்கி்றது?

“ர்வன், ்ம்�ை்டய ஒர�ரபறான குமா�ைன 
விசுவாசதிக்கதிறவன்(நதிகழகாைம்: விசுவாசதிக்கதிறான், 
ெ்ா்டர்ந� விசுவாசதிக்கதிறான்) எவரனா அவன் 
ெகட�பரபாகாமல் நதித்்தியஜவீவைன அை்டயும்படிக்கு, 
அவை�த் ்ந்ருைி, இவவைவாய உைகத்்தில் 
அன்புகூர்ந்ார்.”

3. வாெிக்்க: 1 ேயாவான் 3:9. ேெவைால் பி்றந்ெ எவனும் 
பாவஞதெயயான். இெைர்தெம் என்ை?

“ர்வனால் பிறந் எவனும் பாவஞெசயயான் 
(நி்கழ்்காைம்: பாவம்தெயவது ென் வாழ்க்ல்க முல்ற 
என்பதுேபாை அவன் தொடர்ந்து பாவஞதெயயமாட்டான்; 
மைந்ெிரும்பாெ இருெயதலெ உலடயவைா்க 
்காணபபடமாட்டான்). 

4. வாெிக்்க: லூக்்கா 15:7.  …………………………… ஒேர பாவியிைிமிதெம் 
பரேைா்கதெில் மிகுந்ெ ெந்ேொஷம் உண்டாயிருக்்கி்றது. 

மனந்திரும்புகதிற, ெ்ா்டர்ந� மனந்திரும்பு்ைதிரை 
நதிைைத்்திருக்கதிற.

5. வாெிக்்க: அப. 17:30. எஙகுமுள்ை மனுஷதரல்ைாரும் 
…………………………. என்று ேெவன் ்கட்டலையிடு்கி்றார்.

மனந்திரும்புங்கள, மனந்திரும்பு்ைதிரை ெ்ா்டர்ந� 
நதிைைத்்திருங்கள.

6. அபேபாஸ்ெைர் 26:20. இந்ெ வெைம் எலெக் கு்றிபபிடு்கி்றது? 
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அபரபாஸ்்ைர் 26:20 “�ன்பு 
்மஸ்குவிலும் எருசரைமதிலும் யூர்யா 
ர்செமங்கு�ளைவர்கைி்டத்்திலும், பின்பு 
புறஜா்தியாரி்டத்்திலும் நான் ரபாய, அவர்கள 
ர்வனி்டத்்திற்கு மனந்திரும்பிக் குணபப்டவும் 
(நி்கழ்்காைம்: தொடர்ந்து மைந்ெிரும்புெைில் 
நிலைதெிருக்்கேவண்டும்), மனந்திரும்பு்லுக்ரகற்ற 
கதிரிையகைைச ெசயயவும் (நி்கழ்்காைம்: உங்கள் 
மைந்ெிரும்புெலை நிரூபிக்கும் ்கிரிலய்கலை தொடர்ந்து 
தெயயுங்கள்) ரவண�ெமன்� அறதிவித்ர்ன்.”

7. வாெிக்்க: 1 ேயாவான் 2:3. ேெவேைாடுகூட ெைிபபட்ட 
ஐக்்கியம்த்காண்டிருபபென், அொவது அவலர அ்றிவென் 
மூைம் தவைிபபடுவது என்ை?

அவர் ெசால்லுகதிறை்ச ெசயயரவண�ம், அவருை்டய 
கட்டைைகைைக் ைகக்ெகாளை ரவண�ம்.

8. வாெிக்்க: யாக்ே்காபு 2:18. “்கிரிலய்கைில்ைாமல் உன் 
விசுவாெதலெக் ்காண்பி (இலெச தெயவது கூடாெ்காரியம்), 
நான் என் விசுவாெதலெ ……………………… உைக்குக் ்காண்பிபேபன்” 
என்று யாக்ே்காபு 2:18 கூறு்கி்றது.

கதிரிையகைினாரை, அல்ை� நான் என்ன ெசயகதிரறன் 
என்ப்ன் மூைமாக.

9. வாெிக்்க: 1 தெெேைாைிக்ே்கயர் 1:3. விசுவாெதெிைிருந்து 
வரு்கி்ற ்கிரிலய்கள், அல்ைது தெயல்்கள் ………………… என்று 
கு்றிபபிடபபட்டுள்ைது.

விசுவாசத்்தின் கதிரிைய.

10. வாெிக்்க: ்கைாதெியர் 2:16,21. நியாயபபிரமாணதெின் ்கிரிலய 
என்பது, இரட்ெிபலபப தபறுவெற்கு மக்்கள் தெயயும் 
தெயல்்கள் அல்ைது………………………… (வெைம் 21). அவர்்கள் 
இரட்ெிக்்க முடியாது, இரட்ெிக்கும் அெி்காரம் அவர்்களுக்கு 
இல்லை.

நவீ்தி. 
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11. வாெிக்்க: ேராமர் 2:7-10. எந்ெ இரண்டு குழு மக்்கலைக் 
கு்றிதது இந்ெ வெைங்கள் ேபசு்கின்்றை?

விசுவாசதிகள மற்�ம் அவிசுவாசதிகள.
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“இெிைாேை ேெவனுலடய பிள்லை்கள் இன்ைாதரன்றும், 
பிொெின் பிள்லை்கள் இன்ைாதரன்றும் தவைிபபடும்;  
நவீெிலயச தெயயாமலும் ென் ெே்காெரைில் அன்பு கூராமலும் 
இருக்்கி்ற எவனும் ேெவைால் உண்டாைவைல்ை.” 
(1ேயாவான் 3:10) இந்ெ வெைதலெக் ்கவைிததுப பாருங்கள். 
“இெிைாேை நாம் நம்லம இரட்ெிததுக்த்காள்்கிே்றாம்” என்று 
இந்ெ வெைம்தொல்ைவில்லை. “இ்தினாரை  ேெவனுலடய 
பிள்லை்கள் இன்ைாதரன்று ெவைிபப�ம்” என்று இந்ெ 
வெைம் கூறு்கி்றது. 

“அவர்்களுலடய ்கைி்கைிைாேை நவீங்கள அவர்கைை 
அறதிந�ெகாளவ வீர்கள” (மத. 7:20) என்று இேயசு கூ்றிைார். 

ேவெதெில், இரட்ெிபலபக் கு்றிதது ேெவன் இரண்டு 
வழி்கைில் ேபெியுள்ைார். (1) ்கிருலபயிைாேை விசுவாெதலெக் 
த்காண்டு இரட்ெிபபுஉண்டா்கி்றது (எேப. 2:8-9) (2) இரட்ெிக்்கபபட்ட 
ஒவதவாரு நபரும் நற்்கிரிலய்கலை தவைிபபடுததுவார்்கள் 
(எேப. 2:10). விசுவாெியின் ்கைிலயக் கு்றிததுப ேபசுவெற்கு 
நாம் ஏன் பயபபடு்கிே்றாம்? அபபடிபபட்ட பாடதலெக் கு்றிதது 
ேபசுவெற்கு ேவெம் தவட்்கபபடவில்லை. நாம் ேெவனுலடய 
ராஜயதெில், ேெவனுலடய ஆளுல்கயின்்ககீழ் இருக்்கிே்றாம் 
என்பலெ நாம் இவவி்மாகத்்ான் அறதிந�ெகாளகதிரறாம், 

1 ரயாவான் 2:3-5 - “அவருை்டய கற்பைனகைை 
நாம் ைகக்ெகாள�கதிறவர்கைானால், அவை� 
அறதிந்திருக்கதிரறாம் என்பை் அ்தினாரை அறதிரவாம். 
“அவை� அறதிந்திருக்கதிரறன்” என்� ெசால்ைதியும், 
அவருை்டய கற்பைனகைைக் ைகக்ெகாளைா்வன் 
ெபாயயனாயிருக்கதிறான், அவனுக்குள சத்்தியமதில்ைை. 
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அவருை்டய வசனத்ை்க் ைகக்ெகாளகதிறவனி்டத்்தில் 
ர்வ அன்பு ெமயயாகப பூ�ணபபடடிருக்கும்;  நாம் 
அவருக்குள் இருக்்கிே்றாதமன்பலெ அ்தினாரை அறதிரவாம்.”

அவர் நவீெியுள்ைவதரன்பலெ நவீங்கள் அ்றிந்ெிருபபபீர்்கதைைில், 
நவீெிலயச தெய்கி்ற எவனும் அவரில் பி்றந்ெவதைன்பலெ 
அ்றிந்ெிருக்்கி்றவீர்்கள் (1 ேயாவான் 2:29). ேெவனுலடய மற்றும் 
்கி்றிஸ்துவின் இயல்பு நவீெியாகும், நவீெிலயக்்கலடபபிடிக்கும் 
ஒவதவாருவரும் வருலடய இயல்லபபப்கிர்ந்து 
த்காள்வெற்்காை ஆொரங்கலைதெ ரு்கி்றார்்கள்.  ேயாவான் 
தொல்வதுேபால் அவரிடமிருந்து பி்றந்ெவர்்கைாவார்்கள் 
என்பது அர்தெமுள்ைொ்க இருக்்கி்றது அல்ைவா? 

1 ரயாவான் 3:5-10 - “அவர் நம்�ை்டய பாவங்கைைச 
சுமந� ்வீர்க்க ெவைிபபட்டாெ�ன்� அறதிவ வீர்கள;  
அவரி்டத்்தில் பாவமதில்ைை. அவரில் நதிைைத்்திருக்கதிற 
எவனும் பாவஞெசயகதிற்தில்ைை. அவரில் நதிைைத்்திருக்கதிற 
(நி்கழ்்காைம்) எவனும் பாவஞெசயகதிற்தில்ைை; (்கிேரக்்க 
தமாழியில், இது நி்கழ்்காைதெில் கூ்றபபட்டுள்ைது; 
தொடர்செியா்க, பழக்்கதெில் தெய்கி்ற தெயல்்கலை 
கு்றிபபிட்டுள்ைது.  ேவெதலெப படிக்்கி்ற ஒரு நபர், ேவெ 
வாக்்கியதலெ புரிந்துத்காள்வெற்கு, தொடர்ந்து, மமீண்டுமா்க, 
மறுபடியும் மறுபடியும்,  எந்ெவிெ ெலடயுமின்்றி, 
தொடர்செியா்க படிபபலெ பழக்்கமா்கக் த்காண்டிருக்்க 
ேவண்டும்). பாவம் ெசயகதிற (நி்கழ்்காைம்) எவனும் அவை�க் 
காணவுமதில்ைை, அவை� அறதியவுமதில்ைை. பிளைைகரை, 
நவீங்கள ஒருவ�ாலும் வஞசதிக்கபப்டா்திருங்கள; நவீ்திையச 
ெசயகதிறவன் (நி்கழ்்காைம்: ெங்கள் வாழ்க்ல்கயில் அலெப 
பழக்்கமா்கக் த்காண்டவர்்கள், ஏதைைில் அது அவர்்களுலடய 
இயற்ல்க சுபாவம்) அவர் நவீ்தியுளைவ�ாயிருக்கதிற�ரபாைத் 
்ானும் நவீ்தியுளைவனாயிருக்கதிறான். பாவஞெசயகதிறவன் 
(நி்கழ்்காைம்: அது அவர்்களுலடய இயற்ல்க சுபாவம் 
என்பொல் அலெ ெங்கள் வாழ்க்ல்க முல்றயா்கக் 
த்காண்டவர்்கள்) பிசாசதினாலுண்டாயிருக்கதிறான்; 
ஏெனனில் பிசாசானவன் ஆ்தி�்ல் பாவஞெசயகதிறான், 
பிசாசதினுை்டய கதிரிையகைை அழதிக்கும்படிக்ரக 
ர்வனுை்டய குமா�ன் ெவைிபபட்டார். ர்வனால் பிறந் 
எவனும் பாவஞெசயயான் (நி்கழ்்காைம்: அது அவர்்களுலடய 
பழக்்கம், வாழ்க்ல்க முல்ற, மைந்ெிரும்பாெ ெங்கள் 
இருெயதலெ அவர்்கள் ்காண்பிக்்கி்றார்்கள்); ஏெனனில், 
அவருை்டய வித்� அவனுக்குள ்ரித்்திருக்கதிற�;  அவன் 
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ர்வனால் பிறந்படியினால் பாவஞெசயயமாட்டான். 
No  - one who is born of God will continue in sin (நி்கழ்்காைம்: 
நிறுதொமல் தொடர்செியா்க). இ்தினாரை ர்வனுை்டய 
பிளைைகள இன்னாெ�ன்�ம், பிசாசதின் பிளைைகள 
இன்னாெ�ன்�ம் ெவைிபப�ம்; நவீ்திையய ெசயயாமலும் 
்ன் சரகா்�னில் அன்புகூ�ாமலும் (நி்கழ்்காைம்) இருக்கதிற 
எவனும் ர்வனால் உண்டானவனல்ை.” (அலடபபுக் 
கு்றியில் உள்ைலவ்கள் ேவொ்கமதெில் உள்ை ேநரடி அல்ை, 
என் வார்தலெ்கள்). (இெிைாேை ேெவனுலடய  பிள்லை்கள் 
யாராயிருக்்கி்றார்்கள் என்றும், பிொெின் பிள்லை்கள் யாராய 
இருக்்கி்றார்்கள் என்றும் அ்றிேவாம்” என்று ேயாவான் 
கூறு்கி்றார். நவீெி மற்றும் அன்லப பயிற்ெி தெயயாெவர்்கள், 
பிொவின் சுபாவதலெ உலடயவர்்கள் அல்ை. மறுபடியும் 
பி்றந்ெவர்்கைின் இவவிெமாை ொட்ெி முக்்கியமாைது 
இல்லையா?) 

1 ரயாவான் 3:14 - நாம் சரகா்�ரி்டத்்தில் 
அன்புகூருகதிறபடியால், மரணதலெவிட்டு நவீங்கி 
ஜவீவனுக்குடபடடிருக்கதிரறாெமன்� அ்றிந்ெிருக்்கிே்றாம்; 
சரகா்�னி்டத்்தில் அன்புகூ�ா்வன் ம�ணத்்திரை 
நதிைைெகாணடிருக்கதிறான்.

1 ரயாவான் 4:6 - “நாங்கள ர்வனால் 
உண்டானவர்கள; ர்வைன அறதிந்வன் எங்க�க்குச 
(அபேபாஸ்ெைர்்களுக்கு) ெசவிெகா�க்கதிறான்; ர்வனால் 
உண்டாயி�ா்வன் எங்க�க்கு (அபேபாஸ்ெைர்்களுக்கு) 
ெசவிெகா�க்கதிற்தில்ைை;  இெிைால் சத்்தியஆவி 
இன்ைதென்றும், வஞசகஆவி இன்னெ்ன்�ம் 
அறதிந்திருக்கதிரறாம்.”

1 ரயாவான் 4:8 - “அன்பில்ைா்வன் ர்வைன அறதியான்;  
ர்வன் அன்பாகரவ இருக்கதிறார்.” (ஒரு விசுவாெியின் 
அலடயாைம் அன்பு, ஏதைைில், அன்புொன் ேெவனுலடய 
சுபாவம்). 

1 ரயாவான் 5:2 - “நாம் ர்வனி்டத்்தில் அன்புகூர்ந� 
(நி்கழ்்காைம்: தொடர்ந்து அவரில் அன்புகூருெல்), 
அவருை்டய கற்பைனகைைக் ைகக்ெகாள�ம்ரபா� 
(நி்கழ்்காைம்: தொடர்ந்து ்கற்பலை்கலைக் ல்கக்த்காள்ளுெல்), 
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ர்வனுை்டய பிளைைகைி்டத்்தில் அன்புகூருகதிரறாெமன்� 
அறதிந�ெகாளகதிரறாம்.”

1 ரயாவான் 5:18-19 - “ர்வனால் பிறந் எவனும் 
பாவஞெசயயாெனன்� (நி்கழ்்காைம்: அலெ வாழ்க்ல்க 
முல்றயா்கக் த்காண்டு, மைந்ெிரும்பாெ ெங்கள் 
இருெயதலெக் ்காண்பிக்்கி்றார்்கள்) அ்றிந்ெிருக்்கிே்றாம்;  
ர்வனால் பிறந்வன் ்ன்ைனக் காக்கதிறான் (KJV 
தமாழிதபயர்பபில் – ென்லைக் ்காக்்கி்றான், தொடர்ந்து 
ென்லைக் ்காததுக்த்காண்டிருக்்கி்றான் என்று நி்கழ்்காைதெில் 
கூ்றபபட்டுள்ைது), ெபால்ைாங்கன் அவைனத் ெ்ா்டான். 
(19) நாம் ர்வனால் உண்டாயிருக்கதிரறாெமன்�ம், 
உைக��வ�ம் ெபால்ைாங்கனுக்குள கதி்டக்கதிறெ்ன்�ம் 
நாம் அ்றிந்ெிருக்்கிே்றாம் (அலடபபுக் கு்றியில் உள்ை விைக்்கம் 
என்னுலடயலவ).”

அபரபாஸ்்ைனாகதிய ரயாவான் இைவயைனத்ை்யும் 
நம்ரமா� ஏன் பகதிர்ந�ெகாளகதிறார்? “உங்களுக்கு 
நிதெியஜவீவன் உண்தடன்று நவீங்கள் அ்றியவும், 
ேெவகுமாரனுலடய நாமதெின்ேமல் நவீங்கள் 
விசுவாெமாயிருக்்கவும், ேெவகுமாரனுலடய நாமதெின்ேமல் 
விசுவாெமாயிருக்்கி்ற உங்களுக்கு இலவ்கலை 
எழுெியிருக்்கிே்றன்.” (1 ேயாவான் 5:13)

முடிவுலர: நவீெி, பரிசுதெம், அன்பு மற்றும் ேெவனுலடய 
ஆவியின் ்கைி ஆ்கியலவேய மறுபடியும் பி்றந்ெெற்்காை 
அலடயாைம்.  ேெவபக்ெியற்்ற வாழ்க்ல்கலய நவீ 
வாழும்ேபாது, நவீ அவருக்கு (ேெவனுக்கு) தொந்ெம் என்்ற 
நம்பிக்ல்க உைக்ே்க இல்ைாமற்ேபா்கி்றது. உன் மைசொட்ெி 
உன்லைக் குற்்றபபடுதது்கி்றது, ஆ்கேவ ேெவன்ேமல் 
நம்பிக்ல்க லவக்்க உன்ைால் முடியாமற்ேபா்கி்றது.  உங்கள் 
அலழபலபயும் தெரிந்துத்காள்ளுெலையும் உறுெியாக்கும்படி 
ஜாக்்கிரலெயாயிருங்கள் என்று அபேபாஸ்ெைைா்கிய 
ேபதுரு அ்றிவுறுதது்கி்றார் (2 ேபதுரு 1:10). ேெவனுலடய 
ம்கிலமயாை சுவிேெஷதெிற்ே்கற்்ற வாழ்க்ல்க வாழ்வென் 
மூைம், உண்லமயிேை நவீ ேெவனுக்குச தொந்ெமாைவன் 
என்பலெ உன் இருெயதெிற்கு உணர்தது. “இபபடிதொன் 
நாம் இரட்ெிக்்கபபட்ேடாம்” என்று நான் தொல்ைவில்லை; 
“ேெவனுக்கு நாம் தொந்ெமாைவர்்கள் என்பலெ இெிைாேை 
அ்றிந்ெிருக்்கிே்றாம்.” 
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சஷீத்�வ ர௧ளவி௧ள மற்�ம் ர௧ளவி௧�்டன்

பயன்ப�ம் வசனங்௧ள

1. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 8:13 மற்றும் 18-22. ஒரு 
உண்லமயாை விசுவாெியின் “்கைி,” அல்ைது அலடயாைம் 
என்ை என்பலெக் கு்றிதது ேயாவான் முெைாவது 
ேபசு்கி்றார். இலவதயல்ைாம் இருெயதெிைிருந்து வரு்கி்ற 
்காரியங்கள், ஒரு விசுவாெியின் இருெயம் (ெகீேமாலைப 
ேபாை) உண்லமயில்ைாெொ்க ்காணபபடும்ேபாது, அவர்்கள் 
தெயயேவண்டியது என்ை? 

அபரபாஸ்்ைர் 8:13 –  “அபதபாழுது ெகீேமானும் 
விசுவாெிதது ஞாைஸ்நாைம் தபற்று, பிைிபலபப 
பற்்றிக்த்காண்டு, அவைால் நடந்ெ அலடயாைங்கலையும் 
தபரிய  அற்புெங்கலையும் ்கண்டு பிரமிதொன்.”

அபரபாஸ்்ைர் 8:18-22 - “அபேபாஸ்ெைர் ெங்கள் 
ல்க்கலை அவர்்கள்ேமல் லவதெெிைால் பரிசுதெ 
ஆவி ெந்ெருைபபடு்கி்றலெச ெகீேமான் ்கண்டேபாது, 
அவர்்கைிடதெில் பணதலெக் த்காண்டுவந்து: (19) 
எவன்ேமல் என் ல்க்கலை லவக்்கிே்றேைா, அவன் 
பரிசுதெஆவிலயப தப்றதெக்்கொ்க எைக்கும் இந்ெ 
அெி்காரதலெக் த்காடுக்்கேவண்டும் என்்றான். (20) 
ேபதுரு அவலை ேநாக்்கி: ேெவனுலடய  வரதலெப 
பணதெிைாேை ெம்பாெிததுக்த்காள்ைைாதமன்று நவீ 
நிலைதெபடியால் உன் பணம் உன்ேைாேடகூட நாெமாயப 
ேபா்கக்்கடவது. (21) உன் இருெயம் ேெவனுக்குமுன்பா்கச 
தெம்லமயாயிராெபடியால், இந்ெ விஷயதெிேை உைக்குப 
பஙகுமில்லை பா்கமுமில்லை. (22) ஆல்கயால் நவீ உன் 
துர்க்குணதலெவிட்டு மைந்ெிரும்பி, ேெவலை ேநாக்்கி 
ேவண்டிக்த்காள்;  ஒருேவலை உன் இருெயதெின் எண்ணம் 
உைக்கு மன்ைிக்்கபபடைாம்.”

2. வாெிக்்க: 2 ேபதுரு 1:5-11. ேெவன் அலழதெ, 
தெரிந்துத்காண்டவர்்கைின் மதெியில் ஒரு நபர் இருக்்கி்றார் 
என்பெற்்காை உண்லமயாை அலடயாைம், நிசெயம் என்ை?
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2 ரப�ரு 1:5-11 - “இபபடியிருக்்க, நவீங்கள் அெி்க 
ஜாக்்கிரலெயுள்ைவர்்கைாய உங்கள் விசுவாெதேொேட 
லெரியதலெயும், லெரியதேொேட ஞாைதலெயும், 
(6) ஞாைதேொேட இசலெயடக்்கதலெயும், 
இசலெயடக்்கதேொேட தபாறுலமலயயும், 
தபாறுலமேயாேட ேெவபக்ெிலயயும், (7) ேெவபக்ெிேயாேட 
ெே்காெரெிேந்கதலெயும், ெே்காெர ெிேந்கதேொேட 
அன்லபயும் கூட்டி வழஙகுங்கள். (8) இலவ்கள் உங்களுக்கு 
உண்டாயிருந்து தபரு்கிைால், உங்கலை நம்முலடய 
்கர்தெரா்கிய இேயசு்கி்றிஸ்துலவ அ்றி்கி்ற அ்றிவிேை 
வ வீணரும் ்கைியற்்றவர்்களுமாயிருக்்கதவாட்டாது. (9) 
இலவ்கள் இல்ைாெவன் எவேைா, அவன் முன்தெயெ 
பாவங்கை்றத ொன் சுதெி்கரிக்்கபபட்டலெ ம்றந்து 
்கண் தொரு்கிபேபாை குருடைாயிருக்்கி்றான். (10) 
ஆல்கயால், ெே்காெரேர, உங்கள் அலழபலபயும் 
தெரிந்துத்காள்ளுெலையும் உறுெியாக்கும்படி 
ஜாக்்கிரலெயாயிருங்கள்;  இலவ்கலைச தெயொல் 
நவீங்கள் ஒருக்்காலும் இட்றிவிழுவெில்லை. (11) 
இவவிெமாய, நம்முலடய ்கர்தெரும் இரட்ெ்கருமா்கிய 
இேயசு்கி்றிஸ்துவினுலடய நிதெிய ராஜயததுக்குட்படும் 
பிரேவெம் உங்களுக்குப பரிபூரணமாய அைிக்்கபபடும்.”

3. வாெிக்்க:  மதேெயு 25:34-40. இந்ெ வெைங்கைில் 
விவரிக்்கபபட்டுள்ை விசுவாெி்கைின் ென்லம்கள் 
என்தைன்ை? 

மத்ர்யு 25:34-40 -  “அபதபாழுது ராஜா ெமது வைது பக்்கதெில் 
நிற்பவர்்கலைப பார்தது: வாருங்கள் என் பிொவிைால் 
ஆெகீர்வெிக்்கபபட்டவர்்கேை, உை்கம் உண்டாைது முெல் 
உங்களுக்்கா்க ஆயதெம்பண்ணபபட்டிருக்்கி்ற ராஜயதலெச 
சுெந்ெரிததுக்த்காள்ளுங்கள். (35) பெியாயிருந்ேென். 
எைக்குப ேபாஜைஙத்காடுதெவீர்்கள்; ொ்கமாயிருந்ேென், 
என் ொ்கதலெத ெவீர்தெவீர்்கள்; ்காவைிைிருந்ேென், என்லைச 
ேெர்ததுக்த்காண்டீர்்கள்; (36) வஸ்ெிரமில்ைாெிருந்ேென், 
எைக்கு வஸ்ெிரஙத்காடுதெவீர்்கள்;  வியாெியாயிருந்ேென். 
என்லை விொரிக்்க வந்ெவீர்்கள்;  ்காவைிைிருந்ேென், என்லைப 
பார்க்்க வந்ெவீர்்கள்; (37) அபதபாழுது நவீெிமான்்கள் அவருக்குப 
பிரெியுதெரமா்க: ஆண்டவேர, நாங்கள் எபதபாழுது உம்லமப 
பெியுள்ைவரா்கக் ்கண்டு உமக்குப ேபாஜைஙத்காடுதேொம்? 
எபதபாழுது உம்லமத ொ்கமுள்ைவரா்கக் ்கண்டு 
உம்முலடய ொ்கதலெத ெவீர்தேொம்? (38) எபதபாழுது உம்லம 
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அந்நியரா்கக் ்கண்டு உம்லமச ேெர்ததுக்த்காண்ேடாம்? 
எபதபாழுது உம்லம வஸ்ெிரமில்ைாெவரா்கக் ்கண்டு 
உமக்கு வஸ்ெிரஙத்காடுதேொம்? (39) எபதபாழுது உம்லம 
வியாெியுள்ைவரா்கவும் ்காவைிைிருக்்கி்றவரா்கவும் ்கண்டு, 
உம்மிடதெில் வந்ேொம் என்பார்்கள். (40) அெற்கு ராஜா 
பிரெியுதெரமா்க:  மி்கவும் ெி்றியவரா்கிய என் ெே்காெரராை 
இவர்்கைில் ஒருவனுக்கு நவீங்கள் எலெச தெயெவீர்்கேைா, 
அலெ எைக்ே்க தெயெவீர்்கள் என்று தமயயா்கேவ 
உங்களுக்குச தொல்லு்கிே்றன். ”

4. வாெிக்்க: ேயாவான் 13:35. இேயசுவின் ெகீஷர்்கள் எெைால் 
அ்றியபபடுவார்்கள்? 

ரயாவான் 13:35 - “நவீங்கள் ஒருவரிதைாருவர் 
அன்புள்ைவர்்கைாயிருந்ொல், அெிைால் நவீங்கள் என்னுலடய 
ெகீஷர்்கதைன்று எல்ைாரும் அ்றிந்துத்காள்வார்்கள் என்்றார்.”

5. வாெிக்்க: மதேெயு 7:21-23. இந்ெத ெைிபபட்ட நபர்்கள் 
ேெவனுலடய ராஜயதலெவிட்டு ெிரும்பிப ேபா்க ்காரணம் 
என்ை? 

மத்ர்யு 7:21-23 - “பரேைா்கதெிைிருக்்கி்ற என் பிொவின் 
ெிதெதெின்படி தெய்கி்றவேை பரேைா்கராஜயதெில் 
பிரேவெிபபாேையல்ைாமல், என்லை ேநாக்்கி: 
்கர்தொேவ, ்கர்தொேவ!  என்று தொல்லு்கி்றவன் 
அெில் பிரேவெிபபெில்லை. (22) அந்நாைில் அேந்கர் 
என்லை ேநாக்்கி:  ்கர்தொேவ! ்கர்தொேவ! உமது 
நாமதெிைாேை ெவீர்க்்கெரிெைம் உலரதேொம் அல்ைவா? 
உமது நாமதெிைாேை பிொசு்கலைத துரதெிேைாம் 
அல்ைவா? உமது நாமதெிைாேை அேந்க அற்புெங்கலைச 
தெயேொமல்ைவா?என்பார்்கள். (23) அபதபாழுது, நான் 
ஒருக்்காலும் உங்கலை அ்றியவில்லை; அக்்கிரமச 
தெயல்கக்்காரேர, என்லைவிட்டு அ்கன்றுேபாங்கள் என்று 
அவர்்களுக்குச தொல்லுேவன்.”

6. ேயாவான் 14:23. ஒரு நபர் இேயசுலவ ேநெிதொல், அவர் 
என்ை தெயவார்? 

ரயாவான் 14:23 - “இேயசு அவனுக்குப பிரெியுதெரமா்க:  
ஒருவன் என்ைில் அன்பாயிருந்ொல், அவன் என் 
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வெைதலெக் ல்கக்த்காள்ளுவான், அவைில் என் பிொ 
அன்பாயிருபபார்; நாங்கள் அவைிடதெில் வந்து அவேைாேட 
வாெம்பண்ணுேவாம்.”

7. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 26:20. இந்ெ வெைம் என்ை  
தொல்லு்கி்றது?

அபரபாஸ்்ைர் 26:20 - “முன்பு ெமஸ்குவிலும் 
எருெேைமிலும் யூேெயா ேெெதமஙகுமுள்ைவர்்கைிடதெிலும், 
பின்பு பு்றஜாெியாரிடதெிலும் நான் ேபாய,  அவர்்கள் 
ேெவைிடதெிற்கு மைந்ெிரும்பிக் குணபபடவும், 
மைந்ெிரும்புெலுக்ே்கற்்ற ்கிரிலய்கலைச தெயயவும் 
ேவண்டுதமன்று அ்றிவிதேென்.”

8. வாெிக்்க: யாக்ே்காபு 2:17. உன் விசுவாெம் நற்்கிரிலய்கள் 
மூைம், அல்ைது தெயைில் தவைிபபடாவிட்டால், அது 
என்ை விெமா்க விசுவாெம்?

யாக்ரகாபு 2:17 - “அபபடிேய, விசுவாெமும் 
்கிரிலய்கைில்ைாெிருந்ொல், ென்ைிேைொேை 
தெதெொயிருக்கும்.”
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ப்தில் ஆ்ா�ங்௧ள

1. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 8:13 மற்றும் 18-22. ஒரு 
உண்லமயாை விசுவாெியின் “்கைி,” அல்ைது அலடயாைம் 
என்ை என்பலெக் கு்றிதது ேயாவான் முெைாவது 
ேபசு்கி்றார். இலவதயல்ைாம் இருெயதெிைிருந்து வரு்கி்ற 
்காரியங்கள், ஒரு விசுவாெியின் இருெயம்(ெகீேமாலைப 
ேபாை) உண்லமயில்ைாெொ்க ்காணபபடும்ேபாது, அவர்்கள் 
தெயயேவண்டியது என்ை? 

இரு்யத்்தின் எணணம் மன்னிக்கபப்ட,�ர்க்கு
ணத்ை்விட� மனந்திரும்பி, ர்வைன ரநாக்கதி 
ரவணடிக்ெகாளைரவண�ம். 

2. வாெிக்்க: 2 ேபதுரு 1:5-11. ேெவன் அலழதெ, 
தெரிந்துத்காண்டவர்்கைின் மதெியில் ஒரு நபர் இருக்்கி்றார் 
என்பெற்்காை உண்லமயாை அலடயாைம், நிசெயம் என்ை?

அவர்கள ்ங்கள விசுவாசத்ர்ா�கூ்ட ஆவியின் 
குணா்திசயங்கள மற்�ம் ்ங்க�ை்டய பு்திய 
சுபாவத்்தின் ் ன்ைமகைாகதிய இைவகள அைனத்ை்யும் 
ெகாணடிருபபார்கள.

3. வாெிக்்க:  மதேெயு 25:34-40. இந்ெ வெைங்கைில் 
விவரிக்்கபபட்டுள்ை விசுவாெி்கைின் ென்லம்கள் 
என்தைன்ை? 

பசதியாயிருக்கதிறவர்க�க்கு ஆகா�ம் ெகா�த்்ல், 
வியா்தியாயிருக்கதிறவர்கைை சந்தித்்ல், 
வஸ்்தி�மதில்ைா்வர்க�க்கு வஸ்்தி�ம் ெகா�த்்ல், 
காவைதிைதிருக்கதிறவர்கைைச சந்தித்்ல் ரபான்ற 
நை்ட�ைற நற்கதிரிையகைைச ெசய்ல், இ�ரவ 
விசுவாசத்்தின் கதிரிையகள. 

4. வாெிக்்க: ேயாவான் 13:35. இேயசுவின் ெகீஷர்்கள் எெைால் 
அ்றியபபடுவார்்கள்? 

ஒருவரிெைாருவர் அன்புளைவர்கைாயிருத்்ல். 
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5. வாெிக்்க: மதேெயு 7:21-23. இந்ெத ெைிபபட்ட நபர்்கள் 
ேெவனுலடய ராஜயதலெவிட்டு ெிரும்பிப ேபா்க ்காரணம் 
என்ை? 

அவர்கள அக்கதி�மச ெசயைகக்கா�ர். ரவ்ம் 
எ�்பபட்ட கதிர�க்க ெமாழதிெபயர்பபில், நதிகழகாைம் 
உபரயாகபப�த்்பபட�ளை�. அ்ாவ�, அக்கதி�மம், 
அநதியாயம் ெசய்ல் அவர்கள வாழக்ைக�ைற, 
அவர்கள சுபாவமாக இருந்�. அவர்கைை ்ாம் 
ஒருரபா�ம் அறதியவில்ைைெயன்� இரயசு கூ�கதிறார். 
அவர்கள ் ங்கள இரு்யம், மனை் மாற்றதிக்ெகாளைா், 
ர்வனி்டம் மனந்திரும்பா் ம்ரீ்தியான மக்கள. 

6. ேயாவான் 14:23. ஒரு நபர் இேயசுலவ ேநெிதொல், அவர் 
என்ை தெயவார்? 

அவருை்டய வசனத்ை்க் ைகக்ெகாளவார், அல்ை� 
அவர் ெசால்வை் ெசயவார்.

7. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 26:20. இந்ெ வெைம் என்ை  
தொல்லு்கி்றது?

நவீ ெசயகதின்ற ெசயல் மூைம் உன் மனந்திரும்பு்ைை 
நதிரூபி. 

8. வாெிக்்க: யாக்ே்காபு 2:17. உன் விசுவாெம் நற்்கிரிலய்கள் 
மூைம் அல்ைது தெயைில் தவைிபபடாவிட்டால், அது 
என்ை விெமா்க விசுவாெம்?

ெசத்் விசுவாசம், இ�டசதிபப்ற்கு உ்வா் விசுவாசம் 
(யாக்ரகாபு 2:14).
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சஷீத்�வத்்திற்கு ஓர் அைழபபு
ஆன்டரூ ரவாமக்

ஒரு ெகீஷைாய இருபபது எபபடி என்றும், மற்்றவர்்கலை 
ெகீஷராக்குவது எபபடி என்றும் இன்று நாம் ேபெப ேபா்கிே்றாம். 
ேபாய ஜைங்கலை மைமாற்்றம் தெயயுங்கள் என்ே்றா,  
இேயசுொன் ஆண்டவர் என்று அவர்்கள் அ்றிக்ல்கதெயது, 
அவர்்கள் பாவமன்ைிபபு தபறும்படி தெயயுங்கள் என்ே்றா இேயசு 
கூ்றவில்லை, மா்றா்க, அவர்்கலை ெகீஷராக்குங்கள் என்றுொன் 
கூ்றிைார். இெில் முெல் இரண்டும் மி்க முக்்கியமாைலவொன், 
அலவ்கைின் முக்்கியததுவதலெ நான் குல்றக்்கவில்லை; 
உண்லமயாை ேநாக்்கம், மறுபடியும் பி்றந்ெ அனுபவதலெயும் 
ொண்டி, ஆவிக்குரிய ஜவீவியதெில் முெிர்செியலடய 
ேவண்டும் என்பேெ முக்்கியமாைொகும். ஒரு ்கி்றிஸ்ெவைின் 
கு்றிக்ே்காள், அவன் ெகீஷைாய இருக்்கேவண்டும், ேபாய 
மற்்றவர்்கலையும் ெகீஷராக்்கேவண்டும். 

இேயசு நம்லமப பார்தது: நவீங்கள் ேபாய மக்்கலை 
ெகீஷராக்குங்கள், அவர்்கலை முெிர்செியலடந்ெ நிலைக்குள் 
த்காண்டு வாருங்கள்; அவர்்கள்ேபாய அபபடிபபட்ட 
மற்்றவர்்கலையும் உருவாக்்கட்டும் என்றுொன் கூ்றிைார். 
இன்ல்றய நமது ெிருசெலப உை்கம் இலெச தெயயவில்லை. 
மக்்கள் மறுபடியும் பி்றக்்கேவண்டும் என்பெில் மாதெிரம் நாம் 
்கவைம் தெலுதது்கிே்றாம், அேொடுகூட, அவர்்களுக்த்கன்று 
்கிைர்ஜி அல்ைது ஊழியக்்காரர்்கள் என்று ஒரு பட்டதலெ மட்டும்  
த்காடுததுவிடு்கிே்றாம். உை்கம் முழுவதும் தென்று, தபரிய 
தபரிய சுவிேெஷ கூட்டங்கள் நடதெி, ஆயிரக்்கணக்்காேைார் 
இேயசுலவ ஏற்றுக்த்காள்வொ்க அ்றிக்ல்கயிடும்படி தெய்கி்ற 
சுவிேெஷ்கர்்கள் இன்று நம் மதெியில் இருக்்கி்றார்்கள். அபபடி 
இேயசுலவ ஏற்றுக்த்காள்்கி்றவர்்கைில், ெிைர்  உண்லமயிேை 
மறுபடியும் பி்றக்்கி்ற அனுபவதலெயும் தபறுவெில்லை, அந்ெ 
ேநரதெில் ஏேொ உணர்செிபூர்வமா்க இேயசுலவ ஆண்டவர் 
என்று அ்றிக்ல்கயிடு்கி்றார்்கள், அவவைவுொன். அேெெமயம், 
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உண்லமயா்கேவ மறுபி்றபபின் ென்லமலய உலடந்து, 
ேெவேைாடுகூட நல்ை ஐக்்கியதெில் இருக்்கி்ற மக்்களும் 
உண்டு. அேந்க ேநரங்கைில், ெகீஷரா்க மா்றேவண்டும் என்று 
முக்்கியபபடுததுவெில்லை;  இபபடிச தெயவது ேெவனுலடய 
எெிர்பார்பபு அல்ை. 

குழந்லெ்கலை ேநெிக்்கி்ற ஒரு நபருக்கு இலெ நான் 
ஒபபிடு்கிே்றன். அது எபபடிதயைில், அந்ெ நபர் குழந்லெலயப 
பார்தது ரெிபபது, அந்ெக் குழந்லெலய த்காஞெம் ேநரம் தூக்்கிக் 
த்காஞசுவது மாதெிரம்ொன் அவரது ஆவேையன்்றி, அந்ெக் 
குழந்லெக்கு இவர் தபாறுபபாைியா்க இருக்்கேவமாட்டார். 
உங்களுக்கு ஒரு குழந்லெப பி்றக்கும்ேபாது, அந்ெக் 
குழந்லெலயப பராமரிதது, பயிற்றுவிதது, அலெ தபரியாைா்க 
மாற்றுவதுொன் உங்கள் ்கடலமயா்க இருக்கும். நமக்்கிருக்்கி்ற 
ஜைங்கள் எல்ைாரும், “மறுபடியும் பி்றக்்கேவண்டும், 
இேயசுலவ அவர்்கள் ்கர்தெர் என்று அ்றிக்ல்கபண்ண 
ேவண்டும்” அவவைவுொன் நம்முலடய எெிர்பார்பபு. நாம் 
அபபடி தெயயும்ேபாது, உண்லமயில் தெயவது என்ைதவைில், 
அவர்்கள் முது்கில் ெட்டிக்த்காடுதது:    “இபதபாழுது நவீ ஒரு 
்கி்றிஸ்ெவன்” என்று கூறு்கிே்றாம், அவவைவுொன். ேெவலை 
விசுவாெி, லபபிலைப படி;  அவவைவுொன் எல்ைாம் உன் 
வாழ்வில் ெரியாயிருக்கும் என்று கூறு்கிே்றாம். ஆைால், 
்கர்தெர் முக்்கியபபடுததுவது இது மட்டுமல்ை. 

இெிைிமிதெம், நாம் அேந்க ஜைங்கலை 
உருவாக்்கியிருக்்கிே்றாம், அவர்்களும் உள்ைபபூர்வமா்க 
ெங்கலை ்கர்தெருக்கு ஒபபுவிதெிருக்்கி்றார்்கள், ஆைால், 
ஆவிக்குரிய ஜவீவியதெில் அவர்்கள் முெிர்செியலடயவில்லை. 
ல்கேயடு உெவி்கள் இல்ைாெ ்காணரதொல், அவர்்கள்ை 
ெங்கள் விசுவாெதலெ ஆக்்கபபூர்வமா்க தெயல்படுதெ 
இயைாெவர்்கைாய இருக்்கி்றார்்கள். இேயசுவுக்கு 
நல்ை ொட்ெியாய இருபபெற்குப பெிைா்க, மற்்றவர்்கள் 
இடறு்கி்றெற்ே்கற்்ற ொட்ெி்கைாய மா்றிவிடு்கி்றார்்கள். 
நாம் தவைிேய பு்றபபட்டுபேபாய,  முழு உதேவ்கததுடன் 
தெயல்படு்கி்ற ெகீஷர்்கலை உருவாக்்கேவண்டுதமன்றும், 
அபபடி உருவாக்்கபபட்டவர்்களும் ெங்கள் விசுவாெதலெ 
மற்்றவர்்களுக்குள் மறுஉற்பதெி தெய்கி்றவர்்கைாய 
மா்றேவண்டும் என்்ற ேநாக்்கதெில்ொன், இேயசு நம்லமப 
பார்தது:  “பு்றபபட்டுபேபாங்கள்” என்்றார். 
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ஒவதவாரு ஆறு மாெமும் நவீங்கள் ஒரு நபலரக் ்கர்தெருக்குள் 
நடதெி, உங்கள் ேநரதலெ அவர்்களுக்த்கன்று தெைவழிதது, 
ெங்கள் விசுவாெதலெ மற்்றவர்்களுக்குள் உருவாக்கும் 
அைவுக்கு, அவர்்கள் பூரண ்கி்றிஸ்ெவர்்கைாகும் நிலைக்கு 
அவர்்கலை ெகீஷராக்குவ வீர்்கதைன்்றால், ஆறு மாெ முடிவில், 
இரண்டு ்கி்றிஸ்ெவர்்கள் மாதெிரம் இருபபார்்கள். அென்பி்றகு, 
நவீங்கள் இருவரும், ஒவதவாரு நபலர ்கி்றிஸ்துவுக்குள் நடதெி, 
உங்கள் ேநரதலெ அவர்்களுக்த்கன்று தெைவழிதது, அவர்்கலை 
ெகீஷராக்குவ வீர்்கதைன்்றால், ஒரு வருட முடிவில் நான்கு 
்கி்றிஸ்ெவர்்கள் இருபபார்்கள். ஒரு தபரிய சுவிேெஷ கூட்டம் 
நடதெி, அென்மூைம் ஒேர ேநரதெில் ஆயிரக்்கணக்்காை 
மக்்கள் ்கர்தெலர ஏற்றுக்த்காண்டு, இேயசுேவ ஆண்டவர் 
என்று அ்றிக்ல்கதெயய லவக்்கி்ற ஒரு தபரிய சுவிேெஷ்கலர 
ஒபபிடும்ேபாது, இதெல்ைாம் ஒன்றுமில்லை என்பதுேபாை 
ேொன்றும். “இந்ெச ெகீஷததுவ முல்றலயப பின்பற்்றிைால், 
வருஷதெிற்கு தவறும் நான்குேபர்ொன் ெகீஷர்்கைா்க 
உருவாவார்்கள், ஆைால், சுவிேெஷ கூட்டம் நடதது்கி்றவேரா 
ஆயிரக்்கணக்்காேைாலர ்கர்தெருக்குள் த்காண்டு வரு்கி்றார். 
நாேமா ஒவதவாருவராயத ேெடிப ேபாயக்த்காண்டிருக்்க 
ேவண்டும்” என்று நவீங்கள் தொல்ைக்கூடும். ஒருேவலை நவீங்கள் 
நிலைக்்கி்றபடி, ஒேர ேநரதெில் ஆயிரம்ேபலர ்கர்தெருக்குள் 
நடதது்கி்ற நபர், தமாதெமா்க ஒருேவலை ஒரு 35,000 
(முபபதலெயாயிரம்) நபர்்கலை ்கர்தெருக்குள் நடதெக்கூடும். 
அது நல்ைதுொன், அலெ யாரும் குல்றகூ்றமாட்டார்்கள்; 
ஆைால், முழு உை்கதெிலுள்ை தமாதெ மக்்கள் தொல்கலயக் 
்கணக்்கிடும்ேபாது, அது ஒரு வாைியில் உள்ை ஒரு தொட்டு 
ெண்ணவீருக்குச ெமம். ஆைால், ெிருசெலப அபபடிதொன் 
தெயல்பட்டு வரு்கி்றது. 

ெகீஷததுவதலெ நாம் முக்்கியபபடுததுேவாதமைில், 
ஒரு நபர் ஆறு மாெதெிற்குள் ஒரு நபலர நடதெி, அடுதெ 
ஆறு மாெதெில் அந்ெ இரண்டுேபரும் ேவறு இரண்டுேபலர 
ெகீஷர்்கைா்க உருவாக்்கி, அபபடிேய அந்ெ நான்குேபர் அடுதெ 
ஆறு மாெதெில் இன்னும் நான்குேபர், இபபடி தொடர்செியா்க 
தெயதுத்காண்ேட இருந்ொல், 12 ½ (பன்ைிரண்டலர) 
ஆண்டு்களுக்குள், உை்கில் உள்ை  தமாதெ மக்்கள் தொல்கலய 
விட அெி்க மக்்கலை ்கர்தெருக்குள் நடதெிவிட முடியும். 
இதெல்ைாம் நலடமுல்றக்கு ஒததுவராது என்று ெிைர் 
நிலைக்்கக்கூடும், ஆைால், இலெக் ்கணக்்கிட்டுப பார்க்கும்படி 
நான் உங்களுக்குச ெவால் விடு்கிே்றன். நான் இலெக் ்கணக்குப 
ேபாட்டுப பார்தேென், பன்ைிரண்டலர ஆண்டு்களுக்குள், ஒரு 



151

சீஷத்துவத்்திற்கு ஓர் அழைப்பு பாடம் 14
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

நபர், இன்தைாரு நபர், அென்பி்றகு அந்ெ இருவரும் இன்னும் 
இருவர், அந்ெ நான்குேபர் இன்னும் நான்குேபர், அந்ெ எட்டு 
நபர்்கள் இன்தைாரு எட்டு நபர்்கள் என்று ்கி்றிஸ்துவின் 
ெரீரதெிற்குள் மறுஉற்பதெி தெயதுத்காண்ேட இருந்ொல், 
பன்ைிரண்டலர ஆண்டு்களுக்குள் 5.5 பில்ைியன் (ஐந்நூற்று 
ஐம்பது ே்காடி) மக்்கலை ்கர்தெருக்குள் நடதெிவிடைாம். 

்கர்தெருக்குள் தவற்்றிலய அனுபவிதது, ஆவிக்குரிய 
முெிர்செியலடந்ெ நிலைலய உலடயவர்்கைா்கிய நவீங்கள், 
மற்்றவர்்கலையும் ்கர்தெருக்குள் நடதெேவண்டும் என்்ற 
வாஞலெயுள்ைவர்்கைாய நவீங்கள் எங்கள் ெிட்டதெில் 
இலணந்து, பயிற்ெிதபறு்கி்றவர்்கைாய மட்டுமல்ை, மற்்றவலர 
பயிற்றுவிக்்கி்ற பயிற்ெியாைராய நவீங்கள் மாறுவ வீர்்கதைன்்றால், 
மற்்ற நபலர ெகீஷராக்கு்கி்ற அைவுக்கு ்கர்தெருக்குள் நவீங்கள் 
முெிர்செியலடந்ெ நபராய இருபபபீர்்கதைன்்றால், நலடதபறும் 
ெிை ்காரியங்கலை இஙே்க நாங்கள் உங்களுக்குச 
தொல்லு்கிே்றாம். ஒரு வருடதெில் நவீங்கள் ஒேர ஒரு நபலர 
ெகீஷராக்குவ வீர்்கதைன்்றால், ஒரு வருட முடிவில், நவீங்களும், 
ெகீஷராக்்கபபட்ட அந்ெ நபரும் எை இருவர் இருபபபீர்்கள். 
இரண்டு வருட முடிவில் நான்குேபர். இலெ நவீங்கள் 
தொடர்ந்து பதது வருடம் தெயவ வீர்்கதைைில், ெகீஷராக்்கபபட்ட, 
மற்்றவர்்களுக்குள் ெங்கள் விசுவாெதலெ உற்பதெி தெய்கி்ற 
1,024 நபர்்கள் ்கி்றிஸ்துவின் ெரீரதெில் இருபபார்்கள். தொடர்ந்து 
இந்ெ ஒரு நபர் என்்ற முல்ற வருடந்ேொறும் நவீங்கள் 
தெயதுத்காண்ேட இருந்ொல், இருபது வருட முடிவில் நூறு 
ே்காடிக்கும் ேமற்பட்டவர்்கள் ்கர்தெருக்குள் வந்துவிடுவார்்கள். 
இது மி்கவும் ஆசெரியமாைது. “ேபாய மக்்கலை மாற்்றம் 
தெயவது அல்ை”, “ேபாய – ெகீஷராக்குவது” என்பதுொன்  
தபருக்்கதெிற்்கா்க ஆண்டவர் த்காடுதெ முல்ற. ேெவனுலடய 
ராஜயம் மக்்கலைச தென்்றலடய இதுவலரக்கும் ்காணபபட்ட 
அலைதது வழிமுல்ற்கைிலும் இதுேவ ெி்றந்ெ வழிமுல்ற. 
ஆைால், எல்ைாம் உடேை நடந்துவிடேவண்டும் என்பதுொன் 
நமது மைபபான்லமயா்க உள்ைது. 

தபரியதபரிய பலடமுயற்ெி கூட்டங்கைில் 
்கைந்துத்காண்டு, உண்லமயாை ்கி்றிஸ்ெவ ஜவீவியம் 
தெயேவன் என்று  ெவீர்மாைம் எடுக்்கி்றவர்்கைில், இன்னும் 
ே்காபம்,  ்கெபபு மற்றும் தபா்றாலம உள்ைவர்்கைாய இருந்து, 
துர்ொட்ெி்கைாய இருக்்கி்றவர்்கள் எதெலைேபர்? ெங்கலைக் 
்கி்றிஸ்ெவர்்கள் என்று அ்றிக்ல்கயிடு்கி்றவர்்கள் பைரின் 
வாழ்க்ல்கலயப பார்க்்கி்ற ்கி்றிஸ்துலவ அ்றியாெவர்்கள் 
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ெலபக்குப ேபாயக்த்காண்டு, ெங்கலைக் ்கி்றிஸ்ெவர்்கள் 
என்று அ்றிக்ல்கயிட்டும் ேபாைி வாழ்க்ல்க வாழ்்கி்ற இந்ெ 
மாயக்்காரர்்கலை விட நாேை ேமல், எைேவ இவர்்கள் 
வணஙகு்கி்ற இேயசு எைக்கு ேவண்டாம் என்று தொல்ைி, 
சுவிேெஷதலெவிட்டுத ெிரும்பிப ேபா்கி்றவர்்கள் எதெலைேபர் 
என்்ற புள்ைிவிபரதலெ நவீங்கள் அ்றிய ேவண்டுமா? 

இஙே்க தொல்ைபபடு்கி்றெின் முழு தெயெி என்ைதவைில், 
முழு உை்கதலெயும் சுவிேெஷமயமாக்குவெற்்கா்க ேெவன் 
லவதெ வழிமுல்ற ெகீஷராக்குவேெயாகும். ெதெியதெில் 
நவீங்கள் தொடர்ந்து நிலைதெிராெவலர ெதெியம் உங்கலை 
விடுெலையாக்்காது (ேயாவான் 8:31.32). ஒவதவாரு நபரும் 
ேெவனுலடய பரிபூரணதலெ அனுபவிக்்கேவண்டும் 
என்று ேெவன் விரும்பு்கி்றார்,  அெற்குொன் அவர் 
ெைிநபர் சுவிேெஷம் கூறுெல் என்்ற வழிமுல்றலய 
அவர் லவதெிருக்்கி்றார்.  இபபடிச தெயொல், உை்கதலெச 
சுவிேெஷமயமாக்்க முடியாது என்று யாராவது நிலைதொல், 
தவற்்றிக்கு இதுவலர ஒததுவராெ தெயல்முல்றலயேய 
அவர்்கள் தெரிந்துத்காள்்கி்றார்்கள். 

ெகீஷததுவதெின் மெிபலப உங்களுக்குக் ்காண்பிக்கும்படி, 
ேெவன் உங்கள் இருெயதெில் ேபசும்படி நான் 
தஜபம்பண்ணு்கிே்றன். ெகீஷர்்கைாய மாறுங்கள், மற்்றவர்்கலை 
ெகீஷராக்குங்கள் எை நான் உங்கலை உற்ொ்கபபடுதது்கிே்றன். 
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சஷீத�வ ர௧ளவி௧ள மற்�ம் ர௧ளவி௧�்டன்

பயன்ப�ம் வசனங்௧ள 

1. “்கி்றிஸ்ெவர்்கைாகும்படி” ்கி்றிஸ்து ஒருவலரயும் 
அலழக்்கவில்லை, மா்றா்க, “ெகீஷராகும்படியா்கேவ” 
்கி்றிஸ்து மக்்கலை அலழதொர் என்்ற தெயெி ஒருேவலை 
உங்கலை அெிர்செிக்குள்ைாக்்கக்கூடும். ஒரு ேபபபலர 
எடுததுக்த்காண்டு, மதேெயு, மாற்கு, லூக்்கா, ேயாவான் 
ஆ்கிய சுவிேெஷங்கலைப படிதது, மக்்கள் ெகீஷராகும்படி 
இேயசு எதெலைமுல்ற  அலழபபு விடுதெிருக்்கி்றார் என்்ற 
வெைங்கலை எழுதுங்கள். 

2. அபேபாஸ்ெை நடபடி்கள் புதெ்கதெில், 
“்கி்றிஸ்ெவர்்கைாகும்படி” மக்்கள் அலழக்்கபபடாமல், 
“ெகீஷர்்கைாகும்படியா்கேவ” அலழக்்கபபட்டார்்கள். 
ெகீஷததுவதலெக் கு்றிதது, அபேபாஸ்ெை நடபடி்கள் 
புதெதெில் கு்றிபபிடபபட்ட வெைங்கலை ஒரு ெைிப 
ேபபபரில்  எழுெவும். 

3. ேவெதெில் “ெகீஷர்்கள்” என்்ற வார்தலெ தமாதெம் 273 ெடலவ 
உபேயா்கபபடுதெபபட்டுள்ைது. ஆைால், “்கி்றிஸ்ெவர்்கள்” 
என்்ற வார்தலெேயா  தவறும் மூன்று ெடலவ மட்டுேம 
வரு்கி்றது. “்கி்றிஸ்ெவன் (வர்்கள்)”  என்று மூன்றுமுல்ற 
வரு்கி்ற அந்ெ ேவெவாக்்கியங்கலை ஒரு ெைிேபபபரில் 
பட்டியைிட்டு எழுெவும். 

4. வாெிக்்க: மதேெயு 10:25. இந்ெ வெைதெின்படி, ெகீஷன் 
என்பவன் யார்? 

மத்ர்யு 10:25 - “ெகீஷன் ென் ேபாெ்கலைபேபாைவும், 
ேவலைக்்காரன் ென் எஜமாலைபேபாைவும் இருபபது 
ேபாதும். வ வீட்தடஜமாலைேய தபயல்தெபூல் என்று 
தொன்ைார்்கைாைால், அவன் வ வீட்டாலர அபபடிச தொல்வது 
அெி்க நிசெயமல்ைவா?”

5. வாெிக்்க: லூக்்கா 14:26. ெரியா? ெவ்றா? ெகீஷைாய இருபபது 
என்பென் அர்தெம்,  மற்்றவர்்களுலடய வாழ்வின் 
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முழு நைனுக்்கா்க, ஒருவர் ென் வாழ்க்ல்கலய எவவிெ 
நிபந்ெலையுமின்்றி ெியா்கம்பண்ணுெல். 

லூக்கா 14:26 - “யாதொருவன் என்ைிடதெில் வந்து, 
ென் ெ்கபபலையும் ொலயயும் மலைவிலயயும் 
பிள்லை்கலையும் ெே்காெரலரயும் ெே்காெரி்கலையும், 
ென் ஜவீவலையும் தவறுக்்காவிட்டால் எைக்குச 
ெகீஷைாயிருக்்கமாட்டான்.”

6. வாெிக்்க: லூக்்கா 14:33. ெரியா? ெவ்றா? குல்றந்ெது 
ெிைலரப பற்்றிய ்காரியங்கைிைாவது, இேயசுவின் 
ெகீஷைாயிருபபதென்்றால், இேயசுலவ முெல் இடதெில் 
லவக்கும்படி, எழுதெின்படி எல்ைாவற்ல்றயும் 
ல்கவிடுவொகும். 

லூக்கா 14:33 - “அபபடிேய உங்கைில் எவைா்கிலும் ெைக்கு 
உண்டாைலவ்கலைதயல்ைாம் தவறுததுவிடாவிட்டால் 
அவன் எைக்குச ெகீஷைாயிருக்்கமாட்டான்.”

7. வாெிக்்க: மதேெயு 19:29.  ெரியா? ெவ்றா? இேயசுவிைிமிதெம் 
வ வீடு்கள், ெே்காெரர், ெே்காெரி்கள், ெ்கபபன், ொய, மலைவி, 
பிள்லை்கள், நிைங்கள் ஆ்கியவற்ல்ற விட்டவர்்கள் 
நூ்றதெலையாய தபற்று, நிதெியஜவீவலையும் தபறுவார்்கள்.

மத்ர்யு 19:29 - “என் நாமதெிைிமிதெம் வ வீட்லடயாவது, 
ெே்காெரலரயாவது, ெே்காெரி்கலையாவது, 
ெ்கபபலையாவது, ொலயயாவது, மலைவிலயயாவது, 
பிள்லை்கலையாவது, நிைங்கலையாவது விட்டவன் 
எவேைா, அவன் நூ்றதெலையாய அலடந்து, 
நிதெியஜவீவலையும் சுெந்ெரிததுக்த்காள்வான்.

8. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 14:22. ெரியா? ெவ்றா? ெகீஷன் 
என்பவன் விசுவாெதெில் நிலைதெிருக்்க ேவண்டும்? 

அபரபாஸ்்ைர் 14:22 - “ெகீஷருலடய மைலெத ெிடபபடுதெி, 
விெவாெதெிேை நிலைதெிருக்கும்படி அவர்்களுக்குப 
புதெிதொல்ைி, நாம் அேந்க உபதெிரவங்கைின் வழியாயத 
ேெவனுலடய ராஜயதெில் பிரேவெிக்்கேவண்டுதமன்று 
தொன்ைார்்கள்.”
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9. வாெிக்்க: எபிதரயர் 10:14. ெரியா? ெவ்றா? ெகீஷததுவதலெக் 
கு்றிதது அேந்கருக்கு ெந்ேெ்கம், அல்ைது அலெ எெிர்பபெற்கு 
்காரணம் என்ைதவைில், “்கி்றிஸ்ெவன்” ஆ்கி்றெற்கு 
எந்ெவிெ முயற்ெியும் ேெலவயில்லை (ஏதைைில் 
அது ்கிருலபயிைால் உண்டா்கி்றது), ஆைால் “ெகீஷன்” 
என்்ற நிலைக்கு வருவெற்கு ெியா்கமும், அர்பபணிபபும் 
அவெியம். இெில் ெதெியம் என்ைதவைில், ்கி்றிஸ்து 
நமக்்கா்க உண்டுபண்ணிை மமீட்பில், நம் ொர்பில் எந்ெவிெ 
முயற்ெியும் ேெலவ ்கிலடயாது; ஏதைைில் மமீட்பு என்பது 
்கி்றிஸ்துவின் ொர்பில் ஏற்த்கைேவ எல்ைாம் பரிபூரணமாய 
தெயது முடிக்்கபபட்டாயிற்று, அெில் இன்னும்  நாம் 
தெயய ேவண்டியெற்கு ஒன்றுமில்லை, ஆைால், 
நம்முலடய முழுலம மற்றும் வாழ்க்ல்க முழுவலெயும் 
த்காடுக்கும்படிக்ே்க ்கி்றிஸ்து எபேபாதும் நமக்கு அலழபபு 
விடுக்்கி்றார். 

எபிெ�யர் 10:14 - “ஏதைைில், பரிசுதெமாக்்கபபடு்கி்றவர்்கலை 
ஒேர பைியிைாேை இவன் என்த்றன்ல்றக்கும் 
பூரணபபடுதெியிருக்்கி்றார்.”

10. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 11:26. ெரியா? ெவ்றா? 
்கி்றிஸ்ெவர்்கைில் ஒருொரார், எபதபாழுதும் 
தஜன்மசுபாவதேொடு உை்கப பிர்காரமா்க 
வாழும்படியா்கவும், இன்தைாரு ொரார் அர்பபணிக்்கபபட்ட 
ெகீஷர்்கைா்க வாழும்படியா்கவும், இரண்டு விெமாை 
்கி்றிஸ்ெவர்்களுக்்காை அலழபலப ்கி்றிஸ்து 
த்காடுக்்கவில்லை. உண்லமயில், ்கி்றிஸ்ெவர்்கள் மற்றும் 
ெகீஷர்்கள் இருவரும் ஒேர மாெிரி இருக்கும்படிக்ே்க 
்கி்றிஸ்து அலழதெிருக்்கி்றார்.

அபரபாஸ்்ைர் 11:26 - “அவர்்கள் ஒரு 
வருஷ்காைமாயச ெலபேயாேட கூடியிருந்து, அேந்க 
ஜைங்களுக்கு உபேெெம்பண்ணிைார்்கள். முெல் முெல் 
அந்ெிேயா்கியாவிேை ெகீஷர்்களுக்குக் ்கி்றிஸ்ெவர்்கள் 
என்்கி்ற ேபர் வழங்கிற்று.”

11. வாெிக்்க: மதேெயு 28:19.20. விசுவாெி்களுக்கு இேயசு 
த்காடுதெ ்கட்டலை, நவீங்கள் ேபாய,

A. ெகீஷர்்கலை உருவாக்குங்கள்
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B. எல்ைா ஜாெியிைலரயும் மைமாற்்றம் அலடயச 
தெயயுங்கள்.

மத்ர்யு  28:19.20  -  “ஆல்கயால், நவீங்கள் பு்றபபட்டுபேபாய, ெ்கை 
ஜாெி்கலையும் ெகீஷராக்்கி, பிொ குமாரன் பரிசுதெஆவியின் 
நாமதெிேை அவர்்களுக்கு ஞாைஸ்நாைங த்காடுதது, 
நான் உங்களுக்குக் ்கட்டலையிட்ட யாலவயும் அவர்்கள் 
ல்கக்த்காள்ளும்படி அவர்்களுக்கு உபேெெம்பண்ணுங்கள். 
இேொ, உை்கதெின் முடிவுபரியந்ெம் ெ்கை நாட்்கைிலும் 
நான் உங்களுடேைகூட இருக்்கிே்றன் என்்றார்.” 

12. வாெிக்்க: மதேெயு 28:19.20. ெரியா? ெவ்றா? இேயசு 
்கட்டலையிட்ட அலைதெிற்கும் ்ககீழ்பபடியும்படி, 
விசுவாெி்கள் மற்்றவர்்களுக்கு உபேெெம்பண்ண ேவண்டும்.

13. வாெிக்்க: ேயாவான் 1:12. ெரியா? ெவ்றா? இேயசுலவ 
நாம் எடுததுக்த்காள்ைாமல், அவர் வழஙகும் பைன்்கலை 
(பாவமன்ைிபபு, நவீெிமாைாக்்கபபடுெல்…. ேபான்்றலவ) 
மட்டும் நாம் எடுததுக்த்காள்ைைாம் என்ே்ற இேயசு 
எெிர்பார்க்்கி்றார்.  

ரயாவான் 1:12 - “அவருலடய நாமதெின்ேமல் 
விசுவாெமுள்ைவர்்கைாய அவலர ஏற்றுக்த்காண்டவர்்கள் 
எதெலைேபர்்கேைா, அதெலைேபர்்களும் ேெவனுலடய 
பிள்லை்கைாகும்படி, அவர்்களுக்கு அெி்காரங த்காடுதொர்.” 
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ப்தில் ஆ்ா�ங்௧ள

1. “்கி்றிஸ்ெவர்்கைாகும்படி” ்கி்றிஸ்து ஒருவலரயும் 
அலழக்்கவில்லை, மா்றா்க, “ெகீஷராகும்படியா்கேவ” 
்கி்றிஸ்து மக்்கலை அலழதொர் என்்ற தெயெி ஒருேவலை 
உங்கலை அெிர்செிக்குள்ைாக்்கக்கூடும். ஒரு ேபபபலர 
எடுததுக்த்காண்டு, மதேெயு, மாற்கு, லூக்்கா, ேயாவான் 
ஆ்கிய சுவிேெஷங்கலைப படிதது, மக்்கள் ெகீஷராகும்படி 
இேயசு எதெலைமுல்ற  அலழபபு விடுதெிருக்்கி்றார் என்்ற 
வெைங்கலை எழுதுங்கள். 

2. அபேபாஸ்ெை நடபடி்கள் புதெ்கதெில், 
“்கி்றிஸ்ெவர்்கைாகும்படி” மக்்கள் அலழக்்கபபடாமல், 
“ெகீஷர்்கைாகும்படியா்கேவ” அலழக்்கபபட்டார்்கள். 
ெகீஷததுவதலெக் கு்றிதது, அபேபாஸ்ெை நடபடி்கள் 
புதெதெில் கு்றிபபிடபபட்ட வெைங்கலை ஒரு ெைிப 
ேபபபரில்  எழுெவும். 

3. ேவெதெில் “ெகீஷர்்கள்” என்்ற வார்தலெ தமாதெம் 273 ெடலவ 
உபேயா்கபபடுதெபபட்டுள்ைது. ஆைால், “்கி்றிஸ்ெவர்்கள்” 
என்்ற வார்தலெேயா  தவறும் மூன்று ெடலவ மட்டுேம 
வரு்கி்றது. “்கி்றிஸ்ெவன்(வர்்கள்)”  என்று மூன்றுமுல்ற 
வரு்கி்ற அந்ெ ேவெவாக்்கியங்கலை ஒரு ெைிேபபபரில் 
பட்டியைிட்டு எழுெவும். 

அபரபாஸ்்ைர் 11:26; 26:28; 1 ரப�ரு 4:16.

4. வாெிக்்க: மதேெயு 10:25. இந்ெ வெைதெின்படி, ெகீஷன் 
என்பவன் யார்? 

சஷீன்  என்பவன் ்ன் ரபா்கர், அல்ை� 
எஜமாைனபரபாை இருபபவன். 

5. வாெிக்்க: லூக்்கா 14:26. ெரியா? ெவ்றா? ெகீஷைாய இருபபது 
என்பென் அர்தெம், மற்்றவர்்களுலடய வாழ்வின் முழு 
நைனுக்்கா்க, ஒருவர் ென் வாழ்க்ல்கலய எவவிெ 
நிபந்ெலையுமின்்றி ெியா்கம்பண்ணுெல். 

சரி. 
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6. வாெிக்்க: லூக்்கா 14:33. ெரியா? ெவ்றா? குல்றந்ெது 
ெிைலரப பற்்றிய ்காரியங்கைிைாவது, இேயசுவின் 
ெகீஷைாயிருபபதென்்றால், இேயசுலவ முெல் இடதெில் 
லவக்கும்படி, எழுதெின்படி எல்ைாவற்ல்றயும் 
ல்கவிடுவொகும். 

சரி.

7. வாெிக்்க: மதேெயு 19:29.  ெரியா? ெவ்றா? இேயசுவிைிமிதெம் 
வ வீடு்கள், ெே்காெரர், ெே்காெரி்கள், ெ்கபபன், ொய, மலைவி, 
பிள்லை்கள், நிைங்கள் ஆ்கியவற்ல்ற விட்டவர்்கள் 
நூ்றதெலையாய தபற்று, நிதெியஜவீவலையும் தபறுவார்்கள்.

சரி. 

8. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 14:22. ெரியா? ெவ்றா? ெகீஷன் 
என்பவன் விசுவாெதெில் நிலைதெிருக்்க ேவண்டும்? 

சரி.

9. வாெிக்்க: எபிதரயர் 10:14. ெரியா? ெவ்றா? ெகீஷததுவதலெக் 
கு்றிதது அேந்கருக்கு ெந்ேெ்கம், அல்ைது அலெ எெிர்பபெற்கு 
்காரணம் என்ைதவைில், “்கி்றிஸ்ெவன்” ஆ்கி்றெற்கு 
எந்ெவிெ முயற்ெியும் ேெலவயில்லை (ஏதைைில் 
அது ்கிருலபயிைால் உண்டா்கி்றது), ஆைால் “ெகீஷன்” 
என்்ற நிலைக்கு வருவெற்கு ெியா்கமும், அர்பபணிபபும் 
அவெியம். இெில் ெதெியம் என்ைதவைில், ்கி்றிஸ்து 
நமக்்கா்க உண்டுபண்ணிை மமீட்பில், நம் ொர்பில் எந்ெவிெ 
முயற்ெியும் ேெலவ ்கிலடயாது; ஏதைைில் மமீட்பு என்பது 
்கி்றிஸ்துவின் ொர்பில் ஏற்த்கைேவ எல்ைாம் பரிபூரணமாய 
தெயது முடிக்்கபபட்டாயிற்று, அெில் இன்னும்  நாம் 
தெயய ேவண்டியெற்கு ஒன்றுமில்லை, ஆைால், 
நம்முலடய முழுலம மற்றும் வாழ்க்ல்க முழுவலெயும் 
த்காடுக்கும்படிக்ே்க ்கி்றிஸ்து எபேபாதும் நமக்கு அலழபபு 
விடுக்்கி்றார். 

சரி.

10. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 11:26.  ெரியா? ெவ்றா? 
்கி்றிஸ்ெவர்்கைில் ஒருொரார், எபதபாழுதும் 
தஜன்மசுபாவதேொடு உை்கப பிர்காரமா்க 
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வாழும்படியா்கவும், இன்தைாரு ொரார் அர்பபணிக்்கபபட்ட 
ெகீஷர்்கைா்க வாழும்படியா்கவும், இரண்டு விெமாை 
்கி்றிஸ்ெவர்்களுக்்காை அலழபலப ்கி்றிஸ்து 
த்காடுக்்கவில்லை. உண்லமயில், ்கி்றிஸ்ெவர்்கள் மற்றும் 
ெகீஷர்்கள் இருவரும் ஒேர மாெிரி இருக்கும்படிக்ே்க 
்கி்றிஸ்து அலழதெிருக்்கி்றார்.

சரி. 

11. வாெிக்்க: மதேெயு 28:19. விசுவாெி்களுக்கு இேயசு த்காடுதெ 
்கட்டலை, நவீங்கள் ேபாய,

சஷீர்கைை உருவாக்குங்கள

12. வாெிக்்க: மதேெயு 28:19.20. ெரியா? ெவ்றா? இேயசு 
்கட்டலையிட்ட அலைதெிற்கும் ்ககீழ்பபடியும்படி, 
விசுவாெி்கள் மற்்றவர்்களுக்கு உபேெெம்பண்ண ேவண்டும்.

சரி.

13. வாெிக்்க: ேயாவான் 1:12. ெரியா? ெவ்றா? இேயசுலவ 
நாம் எடுததுக்த்காள்ைாமல், அவர் வழஙகும் பைன்்கலை 
(பாவமன்ைிபபு, நவீெிமாைாக்்கபபடுெல்…. ேபான்்றலவ) 
மட்டும் நாம் எடுததுக்த்காள்ைைாம் என்ே்ற இேயசு 
எெிர்பார்க்்கி்றார்.  

சரி. 
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பாடம் 15 

உங்கள சாடசதிைய
பயன்ப�த்�வ� எபபடி?

்டான் க்ர�ா

உங்கள் ெைிபபட்ட ொட்ெிலய பயன்படுததுவது பற்்றி 
உங்கேைாடு நான் ேபெ விரும்பு்கிே்றன். அபேபாஸ்ெைர் 5:42 
கூறு்கி்றது, “ெிைந்ேொறும் ேெவாைதெிேையும் வ வீடு்கைிேையும் 
இலடவிடாமல் உபேெெம்பண்ணி, இேயசுேவ ்கி்றிஸ்து 
என்று பிரெங்கிதொர்்கள்.” ஆெிெலப ெகீஷர்்கள் அனுெிைமும் 
ேெவாையதெில் ெந்ெிதெைர், வ வீடு்கள்ேொறும் ெந்ெிதெைர்;  
ெந்ெிதது இேயசுேவ ்கி்றிஸ்து என்று உபேெெிதது, 
பிரெங்கிததுக்த்காண்டிருந்ொர்்கள் என்பலெ ்கவைிக்்கவும். 
வ வீடு்கள்ேொறும் தென்று, ஒவதவாரு ்கெலவயும் ெட்டிச 
சுவிேெஷம் அ்றிவிபபது என்பது இயற்ல்கக்கு முரணாை ஒன்று, 
அது அதௌ்கரியமாை ஒன்று என்று அேந்கர் நிலைக்்கி்றார்்கள். 
தவைிேய தென்று, ெகீஷததுவ ஊழியம் தெயெவற்கு ்கெவு்கள் 
ெி்றந்ெிருபபலெயும், மக்்கள் மைந்ெிரும்பி இேயசு்கி்றிஸ்து 
பக்்கம் ெிரும்பு்கி்றலெயும் பற்்றி, அனுபவ வாயிைா்க நாங்கள்  
்கற்றுக்த்காண்ட ெிை ்காரியங்கலை உங்கேைாடுகூட நான் 
ப்கிர்ந்துத்காள்ை விரும்பு்கிே்றன். 

உங்களுக்குச தொல்ைபபட்டபடி, இது ஒன்றும்  ்கடிைமாை 
ஒன்று அல்ை. மைந்ெிரும்பாெ நபரிடம் பவுல் ேபசும்ேபாது, 
மூன்றுமுல்ற பவுல் ெைது ொட்ெிலய உபேயா்கபபடுதெி, 
சுவிேெஷம் அ்றிவிதெலெ நான் ேவெதெில் ்கவைிததுள்ேைன். 
அபேபாஸ்ெைர் 9, 22, மற்றும்  26, ஆ்கிய அெி்காரங்கைில், 
பவுல் ென்னுலடய அனுபவ ொட்ெிலயச அவிசுவாெி்கேைாேட 
ப்கிர்ந்துத்காண்டேபாது, அவருக்கு நடந்ெது என்ை?  
“இேயசு்கி்றிஸ்துவின் தெயெிலய மற்்ற மக்்களுக்குக் 
த்காண்டுவருவெற்கு நாங்கள் ்கண்டுபிடிதெ மி்க முக்்கியமாை 
ஒரு வழிமுல்றொன், “தஜப நலட.” ஒவதவாரு வ வீட்டிற்கும் 
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தென்று, ்கெலவத ெட்டி, அவர்்கைிடம்: “இந்ெப பகுெியில் 
உள்ை மக்்களுக்்கா்க நாங்கள் தஜபிததுக்த்காண்டிருக்்கிே்றாம். 
எங்கள் தஜபதலெ ேெவன் ே்கட்டுப பெிைைிக்்கி்றார் 
என்று நாங்கள் விசுவாெிக்்கிே்றாம்; உங்கள் குடும்பதெில் 
உள்ை நபர்்களுக்கு ஏொவது உடல்நை குல்றவு அல்ைது 
மற்்ற ஏேெனும் பிரசெிலை்கள் இருந்ொல் தொல்லுங்கள்; 
உங்களுக்்கா்க நாங்கள் தஜபம்பண்ண விரும்பு்கிே்றாம்” 
என்று தொல்ேவாம். “ஆம், எைக்குப பிரசெிலை இருக்்கி்றது;  
எங்களுக்்கா்க தஜபம்பண்ணுங்கள்” என்று ெிைர் தொல்வார்்கள்;  
ெிைர், அதௌ்கரியபபட்டு: “இபதபாழுது எங்களுக்கு எந்ெப 
பிரசெிலையும் இல்லை, ஆ்கேவ ேவண்டாம்” என்று 
தொல்வார்்கள். அபதபாழுது நாங்கள் எங்கள் அனுபவ 
ொட்ெிலய தொல்ை ஆரம்பிபேபாம். 

அவர்்கலைப பார்தது: “உங்களுக்குப பிள்லை்கள் 
இருக்்கி்றலெ ்காண்்கிே்றன்” என்று நான் தொல்லுேவன். 
அவர்்கள்: ஆம், என்பார்்கள். எைக்கும் மூன்று பிள்லை்கள் 
இருக்்கி்றார்்கள். டிெம்பர் 14, 1981 அன்று இரட்லடப 
பிள்லை்கள் எைக்குப பி்றந்ொர்்கள். இரண்டு பிள்லை்கைில் 
ஒன்று மரிததுப ேபாைது. உடேை ே்கட்டுக்த்காண்டிருக்்கி்ற 
நபர்: “ஐேயா,பாவம்” என்பார்்கள். உடேை நான், என்ை 
நடந்ெது என்று நான் உங்களுக்குச தொல்லு்கிே்றன், என்று 
நடந்ெலெ தொல்ை ஆரம்பிபேபன். இரட்லடப பிள்லை்கைில் 
இரண்டாவது பிள்லை அலரகுல்றயா்க பி்றந்ெது, அென் ்கால் 
முெைாவது தவைிவந்ெது, அந்ெக் குழந்லெ பி்றக்கும்ேபாது, 
ெிை ேநரங்கைில் ஆக்ெிஜன் நின்றுவிடும். அந்ெக் குழந்லெேயா 
மரிததுவிட்டது. 

மருததுவசெி குழந்லெலய எடுதது, பைார் என்று 
அல்றந்ொர்்கள் (எவவைவு ேவ்கமா்க அடிக்்க முடியுேமா 
அவவைவு ேவ்கமா்க), நுலரயபீரலை ஏொவது ெிரவம் 
அலடதெிருக்கும் என்பொல், என் ம்கைின் நுலரயபீரலை 
உ்றிஞெிைார்்கள், ஒன்றும் நடக்்காெொல், ்கலடெியில் 
நம்பிக்ல்க இழந்து, மரிதெ குழந்லெலய என்ைிடம் 
த்காடுதொர்்கள். எந்ெ ஒரு ெ்கபபனும் அந்ெச ெந்ெர்பதெில் 
எபபடி இருபபாேரா, அபபடிேய நானும் இருந்ேென். என் 
குழந்லெலய நான் இழந்ெநிலையில் நான் இருந்ேென். 
“நான் உங்கலை ஒரு ே்கள்வி ே்கட்்க விரும்பு்கிே்றன், 
நவீங்கள் எபதபாழுொவது லபபிலைப படிதெது உண்டா?” 
என்று ே்கட்ேபன். அெற்கு அவர்்கள்: “ஆம், நான் த்காஞெம் 
படிதெிருக்்கிே்றன்” என்று ெிைர் தொல்வார்்கள். ெிைேரா: 



162

உங்கள் சாடசசியை பைனபடுத்துவது எபபடி?  பாடம் 15
டான க்ரா

“உண்லமயில் நான் படிதெது இல்லை” என்பார்்கள். நான் 
விைக்்கம் த்காடுக்்க ஆரம்பிபேபன். “ஏன் நான் ே்கட்ேடன் 
என்்றால், அபேபாஸ்ெைர் 10:38 ல், ேெவன் இேயசுேவாடுகூட 
இருந்ெபடியிைால், இேயசு நன்லம தெய்கி்றவராயும் பிொெின் 
வல்ைலமயில் அ்கபபட்ட யாவலரயும் குணமாக்கு்கி்றவராயும் 
சுற்்றித ெிரிந்ொர் என்று வாெிக்்கிே்றாம்.” என்ை நடந்ெது 
என்று நான் இபதபாழுது உங்களுக்குச தொல்லு்கிே்றன். 
நவீங்கள் நம்பு்கி்றவீர்்கேைா, இல்லைேயா, என் குழந்லெ 
அபதபாழுது மரிததுக் ்கிடந்ெது. இன்னும் ெிை நாட்்கைில் 
எங்கள் குழந்லெலய நாங்கள் அடக்்கம்பண்ணப ேபா்கிே்றாம் 
என்று நான் என் மைெில் நிலைததுக்த்காண்டிருந்ேென். 
ெிடீதரன்று, அந்ெக் குழந்லெலய என் ல்க்கைில் தூக்்க 
ேவண்டுதமன்று நான் நிலைதேென். அவலை என் ல்க்கைில் 
தூக்்க நான் தென்்றேபாது, அஙே்க துஷட ஆவியின் பிரென்ைம் 
்காணபபட்டலெ உணர்ந்ேென். அலெதொன், அசுதெஆவி 
அல்ைது பிொெின் ஆவி என்று ேவெம் அலழக்்கி்றது.  அது 
என்லையும் ெரீரபபிர்காரமா்க ொக்்கி, அடுதெ விைாடிேய 
என்லை வாெதெிற்குள்ைாக்்கியது. அபபடி நடந்ெவுடேை, 
“இேயசு்கி்றிஸ்துவின் நாமதெிைாேை, அசுதெஆவிேய இந்ெக் 
குழந்லெலயவிட்டுப ேபாகும்படி நான் உைக்குக் ்கட்டலை 
த்காடுக்்கிே்றன், இேயசு்கி்றிஸ்துவின் நாமதெிைாேை இந்ெப 
பிள்லைக்குள் ஜவீவலை ்கட்டலையிடு்கிே்றன்” என்ே்றன். 
அெற்குமுன் ஒருேபாதும் சுவாெிக்்காெ அந்ெ ெிறுபிள்லை, 
ஒருதும்மல் தும்மி ஒருமுல்ற சுவாெிதெது, மறுபடியும் 
சுவாெிபபலெ நிறுதெியது. மமீண்டுமா்க நான்: “இேயசுவின் 
நாமதெிைாேை, அசுதெஆவிேய இந்ெக் குழந்லெலயவிட்டு 
இபதபாழுேெ தவைிேயறும்படி உைக்குக் ்கட்டலையிடு்கிே்றன், 
என் ம்களுக்குள் ஜவீவன் வருவொ்க” என்ே்றன். இந்ெ முல்ற 
என் குழந்லெ அேந்க முல்ற தும்மி, சுவாெிக்்க ஆரம்பிதெது, 
தொடர்ந்து சுவாெிததுக்த்காண்ேட இருந்ெது. 

நான் ேபெிக்த்காண்டிருக்்கி்ற நபலர தபயர் தொல்ைி 
அலழதது, “மூன்றுநிமிடம் தொடர்ந்து ஒரு நபருக்குள் ஆக்ெிஜன் 
தெல்ைவில்லைதயைில், மூலை பாெிக்்கபபட்டுவிடும் 
என்பது உங்களுக்குத தெரியுமா? ஆைால், என் ம்கள் எல்ைா 
விெதெிலும் பரிபூரண சு்கதேொடு இருந்ொள். அவளுக்கு “Vita”  
என்று தபயர் லவதேொம். ைதெவீன் தமாழியில் அெற்கு: “Life - 
ஜவீவன்” என்று தபாருள். ்காரணம், ேெவன் அவளுக்கு தெயெலெ 
அவள் தபயர் மூைமா்கேவ மக்்களுக்குச தொல்லும்படி நாங்கள் 
விரும்பிேைாம். ஏதைைில், அவள் ெைது ஜவீவலை மமீண்டும் 
தபற்றுக்த்காண்டாள். அந்ெ நாள் முெல், ேவொ்கமதலெ 
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நான் அெி்கமா்கப படிக்்க ஆரம்பிதேென், நான் ்கண்டுபிடிதெது 
என்ைதவைில், என் பிள்லைமமீது அசுதெஆவி இருந்ெதுேபாை, 
இருைின் அெி்காரம் இருக்்கி்றது, ொதொனுலடய ராஜயமும் 
அவனுலடய ஆளுல்கயும் இருக்்கி்றது;  அதுேபாைேவ 
ேெவனுலடய அன்பின் குமாரனுலடய ராஜயமும் இருக்்கி்றது. 

“இேயசு இந்ெப பூமிக்கு வந்ெேபாது, மைந்ெிரும்புெல் 
மற்றும் ஜைங்கள் ெம்மமீது லவக்கும் விசுவாெதெின் 
மூைம், இருைின் ராஜயதெிைிருந்து, ெம்முலடய தொந்ெ 
ராஜயதெிற்குள் வரும்படியா்கவும், அவரிடமிருந்து 
பாவமன்ைிபலபப தபற்று, அவலரப பின்பற்றும்படியா்கவும் 
மக்்கலை அலழதொர்.” நவீங்கள் எலெ விசுவாெிக்்கி்றவீர்்கள் 
என்று எைக்குத தெரியாது, ஆைால் என் குடும்பதெிலும், என் 
வாழ்விலும் என்ை நடந்ெது என்பலெ நான் தொல்லு்கிே்றன். 
உங்கள் வ வீட்டு வாெைில் நாங்கள் நிற்பெற்்காை உண்லமயாை 
்காரணம் என்ைதவன்று நான் உங்களுக்குச தொல்லு்கிே்றன். 
உங்கலைச ெகீஷராக்கும்படி இேயசு எங்களுக்குச தொன்ைார், 
அேந்க ஜைங்கள் மிகுந்ெ அலுவல்்கைில் இருபபெைால் 
ெிருசெலபக்குச தெல்வெில்லை, ெிைர் ெலபக்குப ேபா்க 
விரும்புவெில்லை.  உங்களுக்கு ஏொவது ெந்ேெ்கம் இருந்ொல், 
ல்க்கலை உயர்தெி: “பாஸ்டர் (பாெிரியார்), இென் அர்தெம் 
என்ை?” என்று நவீங்கள் ே்கட்்க முடியாது. ஆ்கேவொன், 
நாங்கேை ேநரடியா்க உங்கலைத ேெடி வந்ெிருக்்கிே்றாம். 
இபபடியா்க பதது நிமிடதெிற்குள், ேெவைிடமிருந்து 
அவர்்களுக்கு தொல்ைேவண்டிய தெயெி்கலை தெைிவா்கச 
தொல்ைிவிடுேவாம். அென்பி்றகு அவர்்களுக்கு உெவி 
தெயயும் ேநாக்்கதெில், ேவெதெிைிருந்து ெிை ே்கள்வி்கலை 
ே்கட்ேபாம். இபபடி சுவிேெஷம் அ்றிவிக்கும் முல்ற என்பது, 
பிரெங்கிபபது ேபான்்றது அல்ை, ஒருவேராதடாருவர் 
உலரயாடுவது ேபான்்றது. 

நாங்கள் உங்கேைாடு ேபசுவது உங்களுக்குப 
பிரேயாஜைமாய இருக்்கி்றொ? உங்களுக்கு ெம்மெியாைால், 
உங்களுக்கு வெெியாை ேநரதலெக் கு்றிதது எங்களுக்குச 
தொல்லுங்கள். அபதபாழுது நாங்கள் வந்து, உங்களுக்கு 
ேவெதெிைிருந்து ெிை ெதெிய பாடங்கலைக் த்காடுபேபாம். 
நாங்கள் த்காடுக்்கி்ற முெல் பாடம் உங்களுக்கு உெவவில்லை 
என்்றால், உங்கலை ஆறுெல்படுதெவில்லை என்்றால், 
உங்கலை ்கட்டவில்லை (ஸ்ெிரபபடுதெ) என்்றால், அென் 
பி்றகு நாங்கள் உங்கள் மு்கதலெப பார்க்்கேவமாட்ேடாம். 
உங்கலை ஒரு ெலபயில் ேெர்பபேொ, அல்ைது ஒரு 
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ஸ்ொபைதெில் ேெர்பபேொ எங்கள்  ேநாக்்கம் அல்ை, 
ெைிபபட்ட விெதெில் இேயசு உங்களுக்்கா்க என்ை 
தெயொர் என்பலெ தொல்ைவும், ேவெவெைதலெ நவீங்கேை 
புரிந்துத்காள்ளும்படி உங்களுக்கு உெவவுேம நாங்கள் 
இஙே்க இருக்்கிே்றாம். எங்களுக்கும் தெரியாெ எவவைேவா 
்காரியங்கள் இந்ெ ேவெதெில் உள்ைை, எைினும் உங்களுக்கு 
ஒரு ெி்றிய ேவெபாடதலெக் த்காடுக்கும்படி நாங்கள் இஙே்க 
இருக்்கிே்றாம். உங்களுக்கு அலெப படிபபெில் விருபபமா? 
இெற்குப பெிைா்க, “ஆம், எங்களுக்கு விருபபம்ொன்” என்று 
பைர் தொல்ைியிருக்்கி்றார்்கள். ஆ்கேவ, கு்றிக்்கபபட்ட 
நாைில் மமீண்டும் நாங்கள் அவர்்கள் வ வீட்டுக்குச தென்று, 
இந்ெ ெகீஷததுவ பாடங்கலை அவர்்கைிடம் துவக்குேவாம். 
ஒரு ெிறு “பலடமுயற்ெி கூட்டம்” நடததும்படி நாங்கள் 
அஙே்க ேபா்கவில்லை. ெதெியம் என்்றால் என்ை என்ே்ற 
புரிந்துத்காள்ைாெ ஆரம்பநிலையில் அவர்்கள் இருக்கும்ேபாேெ,  
“எடுதெவுடேை அவர்்கள் ல்க்கலை முறுக்்கி, ஒரு ெி்றிய 
தஜபம்பண்ணும்படி அவர்்கலைக் ்கட்டாயபபடுததும்படி 
நாங்கள் அவர்்கள் வ வீட்டுக்குச தெல்ைவில்லை. ்கி்றிஸ்துலவ 
ெிலுலவயில் அல்றயபபட்ட அவலரேய அவர்்கள் அ்றிந்து, 
புரிந்துத்காள்ளும்படி, ெகீஷததுவ பாடங்கலை நாங்கள் 
தொடர்ந்து அைிக்்கிே்றாம். 

எங்கள் ெகீஷததுவ பாடங்கலைப பற்்றி ஒரு பாஸ்டரிடம் 
நான் கூ்றிேைன். அவர் என்லைப பார்தது: “டான், நவீங்கள் 
த்காடுக்்கி்ற முெல் பாடதெிற்குப பி்றகு என்ை நடக்்கி்றது?” 
இேயசு்கி்றிஸ்துவுக்கு ஒரு நபர் எபபடி மாறுதெரம் 
த்காடுக்்கேவண்டும் என்பலெ அந்ெ நபர் புரிந்துத்காண்டு, 
அவர் இைவெமா்க வழஙகும் இரக்்கம், பாவமன்ைிபபு 
ஆ்கியவற்ல்ற ஏற்றுக்த்காள்ளும்நிலைக்கு அவர் வரு்கி்றார். 
ஒருநாளுக்குள் இவவைவு தபாருலை விற்றுவிட ேவண்டும் 
என்்ற ்கட்டாயதெிற்குள் இருக்கும் ஒரு வியாபாரிலயப 
ேபான்்றவர்்கள் அல்ை நாங்கள். ஆ்கேவ, ஒேரநாைில் 
எல்ைாம் நடந்துவிடேவண்டும் என்்ற ேநாக்்கதெில் நாங்கள் 
தெயல்படவில்லை; ஆைால், முெல் பாடதெின் மூைம்,  ெங்கள் 
இருெயதெிைிருந்து அவர்்கள் என்ை தெயயேவண்டும் என்்ற 
உணர்வுக்குள் அவர்்கள் வந்துவிடு்கி்றார்்கள்” என்ே்றன். “ெரி 
நல்ைது, 15 வது பாடதெிற்குப பி்றகு என்ை நடக்்கி்றது?” என்று 
அவர் ே்கட்டார். அெற்கு நான்: “15 பாடதெிற்குப பி்றகும் அவர் 
எங்கேைாடு ஐக்்கியதெில் இருபபார் என்்றால், அவர்்கள் ெங்கள் 
பாவங்கலைவிட்டு மைந்ெிரும்பியிருபபார்்கள், அேொடுகூட 
ெண்ணவீர் ஞாைஸ்நாைம் மற்றும் பரிசுதெஆவியின் 
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அபிேஷ்கதலெயும் தபற்றுக்த்காண்டிருபபார்்கள், இந்ெக் 
்காரியம் 15 பாடங்களுக்குப பி்றகு அல்ை, அேந்க ேநரங்கைில் 
6 பாடங்களுக்குள்ைா்கேவ நலடதபறு்கி்றது” என்று கூ்றிேைன். 

மதேெயு 28 ம் அெி்காரதெில், நவீங்கள் உை்கதமஙகும் ேபாய 
ெ்கை ஜாெி்கலையும் ெகீஷராக்்கி, பிொ குமாரன் பரிசுதெஆவியின் 
நாமதெிைாேை அவர்்களுக்கு ஞாைஸ்நாைம் த்காடுங்கள் 
என்று இேயசு தொன்ைார். அவர்்கலை ெகீஷராக்கும் ஊழியதெின் 
மதெியில், இேயசு்கி்றிஸ்துலவப பற்்றியும், அவிசுவாெிக்்கா்க 
அவர் ெிலுலவயில் அல்றயபபட்டலெயும் கு்றிதெ புரிந்து 
த்காள்ளுெலை அவர்்களுக்குள் த்காண்டுவரு்கிே்றாம். ஒரு 
வாரதெிற்குப பி்றகு மறுவாரம், பி்றகு மறுவாரம் என்று 
ஒவதவாரு வாரமும் அவர்்கள் ெதெியதலெ அ்றிந்துத்காள்ளும் 
அனுபவதலெ அ்றிந்துத்காள்ைச தெயயும்ேபாேெ, 
அவர்்கேைாடு ஐக்்கியம் மற்றும் ேொழலம எங்களுக்கு 
உண்டா்கி்றது. அவர்்கள் எங்கலை ேநெிதது, எங்கலை நம்ப 
ஆரம்பிக்்கி்றார்்கள்.  அவர்்களுக்குப பிரெங்கம்பண்ண அல்ை, 
ேெவனுலடய வார்தலெலயக் த்காண்டு வரு்கிே்றாம். 
நாங்கள் ேவெதலெ வாெிக்்கிே்றாம், அவர்்கலையும் 
வாெிக்்க லவக்்கிே்றாம்; ெங்களுக்்காை பெிலை அவர்்கள் 
்கண்டுத்காள்ளும்படியா்க, ேெவனுலடய வார்தலெயிைிருந்து 
அவர்்கேை பெிலைக் ்கண்டுபிடிக்கும்படியா்க, அவர்்கள் 
புரிந்துத்காள்ளும் வழியில் ே்கள்வி்கள் ே்கட்்கிே்றாம். 
வாரந்ேொறும் இது நலடதபறு்கி்றபடியால், இேயசுலவ 
்கி்றிஸ்து என்று அவர்்கேை தவைிபபலடயா்க அ்றிக்ல்கயிடும் 
நிலைக்கு வந்துவிடு்கி்றார்்கள். அவலர ஏற்றுக்த்காள்ளுெல் 
என்்றால் என்ை? அவலரப பின்பற்றுெல் மற்றும் அவருக்கு 
ெங்கலை அர்பபணிதெல் என்்றால் என்ை? என்பலெ அவர்்கேை 
அ்றிவார்்கள். இன்ல்றக்கு தெயயபபடு்கி்ற தபரும்பாைாை 
சுவிேெஷ முல்றலயக் ்காட்டிலும் அெி்க விதெியாெமாை 
வழிமுல்ற இது.

இழந்துேபாைவர்்கலை ெந்ெிக்கும்படி நாங்கள் 
்கலடபிடிக்்கி்ற முெைாவதுவழி என்ைதவைில், நாங்கள் 
அலைவரும் எங்கள் ெைிபபட்ட ொட்ெிலயக் கூறுவேெயாகும். 
எங்கள் அலைவருக்கும் ெைிபபட்ட ொட்ெி உண்டு. அேந்க 
ேநரங்கைில் நாங்கள் தொந்ெமா்க ல்கபபிரெி்கலை எழுெி 
அசெடிக்்கிே்றாம். “என் ம்கைின் மரணம்” என்்ற ஒரு 
ல்கபபிரெிலய நான் எழுெிேைன். அேந்க முல்ற அந்ெக் 
ல்கபபிரெிலய அேந்க ்கெவு்கைில் லவததுச தென்்றிருக்்கிே்றன். 
எங்கள் ெகீஷதெவ சுவிேெஷ குழுவில் உள்ை மற்்றவர்்களும் 
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ல்கபபிரெி்கலை தொந்ெமா்க தவைியிட்டிருக்்கி்றார்்கள். 
“ஒரு அடிலம விடுெலையாைான்” என்்ற ெலைபபில், மது 
மற்றும் ேபாலெக்கு அடிலமயாயிருந்து விடுெலையாை ேஜா 
ேராஸ்,“மயக்்கமருந்து பிொெின் மரணம்” என்்ற ெலைபபில், 
ெைது பெிலைந்து  வயெிைிருந்து ேபாலெப தபாருட்்களுக்கு 
அடிலமயாயிருந்து, இேயசுவால் விடுவிக்்கபபட்ட ராக்்கி 
ஃேபாரி ஆ்கிேயாரும் ல்கபபிரெி தவைியிட்டிருக்்கி்றார்்கள். 
இந்ெ ொட்ெி்கலைதயல்ைாம் நாங்கள் ஜைங்களுலடய வ வீட்டு 
வாெைில் அவர்்களுக்கு கூறுேவாம். 

“என் குழந்லெ மரிதது எட்டு நிமிடதெிற்குப பி்றகு 
உயிேராடு எழவில்லை, எைேவ எைக்கு இபபடிபபட்ட 
ஒரு வல்ைலமயாை ொட்ெி இல்லை,” என்று ெிைர் 
தொல்வார்்கள். அேந்கருக்கு இபபடிபபட்ட ொட்ெி்கள் 
இல்லை என்பது எைக்குத தெரியும். ெிறுவயது முெேை 
ேெவனுலடய வல்ைலமயிைால் பாவதெிைிருந்தும், உை்க 
அசுதெங்கைிைிருந்தும் ்காக்்கபபட்ட ஆன்ட்ரூ உம்மக் ேபான்்ற 
ொட்ெி்கள் உங்களுக்கு இருக்்கக்கூடும். ஏதைைில், அேந்கர் 
பாவதெில் ்கிடக்்கி்றார்்கள். ஆ்கேவ, ஒவதவாருவருக்கும் 
விதெியாெம் விதெியாெமாை ொட்ெி்கள் உண்டு. ஒருேவலை 
உங்களுலடய ொட்ெி வல்ைலமயாை ொட்ெி இல்லை என்று 
நவீங்கள் ்கருதுவ வீர்்கதைன்்றால், என்னுலடய ொட்ெிலய நவீங்கள் 
பயன்படுததுங்கள். முெைாவது நாங்கள் எங்களுலடய 
ெகீஷததுவ சுவிேெஷ குழுலவ ஆரம்பிதது, ஜைங்கலைச 
ெந்ெிக்்க தென்்றேபாது, ேஜா ேராஸ் என்னுலடய ொட்ெிலயேய 
பயன்படுதெிைார். த்காஞெ்காைதெிற்குப பி்றகு, நான் என் 
ொட்ெிலய கூ்றியலெவிட, என் ொட்ெிலய அவர் மி்க 
அருலமயா்கக் கூ்றி மக்்கலை ்கர்தெருக்குள் நடதெிைார்;  
ஆ்கேவ நான்: ேஜா, இன்னும் அெி்க ஜைங்கைிடதெில் 
தென்று, ேெவன் எைக்கு என்ை தெயொர் என்று தொல்லுங்கள் 
என்ே்றன். 

்காணாமல் ேபாைவர்்கலை ெந்ெிக்கும்படி, 
அபேபாஸ்ெைைா்கிய பவுல் ென் ொட்ெிலய மூன்றுெரம் 
உபேயா்கிதெிருபபார் எைில், நவீங்களும் அபபடி தெயயைாேம! 
இன்ல்றக்கு: Word Perfect. Mocrosoft Word  என்று பைவிெங்கைில் 
மக்்கேைாடு தொடர்புத்காள்வெற்கு நமக்கு ்கணிைி்களும் 
இன்று நம்மிடம் உள்ைை. “ஒரு லபபிள் ்கலடயிைிருந்து 
நான் இலெக் த்காண்டுவந்து உங்களுக்குச தொல்ைவில்லை, 
எைக்கு நடந்ெலெ நான் உங்களுக்குச தொல்லு்கிே்றன்” 
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என்று மக்்களுக்கு உங்கள் ொட்ெிலயக் கூறுவது அெி்க 
வல்ைலமயாைது. 

உங்களுக்கு என்ை நடந்ெது?  ்கி்றிஸ்துவுக்குள் நவீங்கள் எபபடி 
வந்ெவீர்்கள்? என்று, உட்்கார்ந்து உங்கள் ொட்ெிலய எழுெம்படி 
நான் உங்கலை உற்ொ்கபபடுதது்கிே்றன். அென்பி்றகு, நவீங்கள் 
தெல்லு்கி்ற இடதெில், ஒரு வ வீட்டு வாெைில் அவர்்களுக்கு 
உங்கள் ொட்ெி ல்கபபிரெிலயக் த்காடுங்கள். 

இலெக் கு்றிதது உங்களுக்கு ேமலும் விபரம் 
ேவண்டுதமைில், www.krowtracts.com என்்ற எைது 
தவபலெட்டிற்குச தென்று, “Tips on Sharing Your Faith”  என்்ற 
ெ்கவல்்கலைப பாருங்கள். உங்கள் தொந்ெ ொட்ெிலய எழுெி, 
அலெ மற்்றவர்்களுக்குக் த்காடுக்்க பழகுங்கள், ேமலும், “Tips 
on Sharing Your Faith” ெ்கவல்்கலைப படியுங்கள். “ேபாய, ெ்கை 
ஜாெி்கலையும் ெகீஷராக்கும் ஊழியதலெச” தெய்கி்ற நவீங்கள், 
ஒரு ேநரதெில் ஒரு நபலரச ெந்ெிக்்கச தெல்லும் நவீங்கள், 
ொொரணமா்க வாெிபபது மட்டுமல்ை, அலெ ஆராயந்து, 
்கவைமா்க படிபபது மி்க அவெியம். ேெவன் உங்கலை 
ஆெகீர்வெிபபாரா்க. 
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சஷீத்�வ ர௧ளவி௧ள மற்�ம் ர௧ளவி௧�்டன்

பயன்ப�ம் வசனங்௧ள 

1. வாெிக்்க: மாற்கு 16:15. யாருக்கு சுவிேெஷம் அ்றிவிக்்கபபட 
ேவண்டும்?

மாற்கு 16:15 - “பின்பு, அவர் அவர்்கலை ேநாக்்கி:  நவீங்கள் 
உை்கதமஙகும் ேபாய, ெர்வ ெிருஷடிக்கும் சுவிேெஷதலெப 
பிரெங்கம்பண்ணுங்கள்.”

2. வாெிக்்க: மதேெயு 28:19.20. யார் ெகீஷராக்்கபபட  ேவண்டும்?

 மத்ர்யு 28:19.20 -  “ஆல்கயால், நவீங்கள் பு்றபபட்டுபேபாய,  ெ்கை 
ஜாெி்கலையும் ெகீஷராக்்கி, பிொ குமாரன் பரிசுதெஆவியின் 
நாமதெிேை அவர்்களுக்கு ஞாைஸ்நாைங த்காடுதது, 
நான் உங்களுக்குக் ்கட்டலையிட்ட யாலவயும் அவர்்கள் 
ல்கக்த்காள்ளும்படி அவர்்களுக்கு உபேெெம்பண்ணுங்கள். 
இேொ, உை்கதெின் முடிவுபரியந்ெம் ெ்கை நாட்்கைிலும் 
நான் உங்களுடேைகூட இருக்்கிே்றன் என்்றார்.” 

3. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 8:5,26; 16:13-15,23; 20:20-21. 
சுவிேெஷம் எஙத்கல்ைாம் அ்றிவிக்்கபபட்டது?

அபரபாஸ்்ைர் 8:5 - “அபதபாழுது பிைிபதபன்பவன் 
ெமாரியாவிலுள்ை ஒரு பட்டணதெிற்குப ேபாய, 
அஙகுள்ைவர்்களுக்குக் ்கி்றிஸ்துலவக்கு்றிததுப 
பிரெங்கிதொன்.”

அபரபாஸ்்ைர் 8:26 - “பின்பு ்கர்தெருலடய தூென் பிைிபலப 
ேநாக்்கி: நவீ எழுந்து, தெற்கு மு்கமாய எருெேைமிைிருந்து 
்காொ பட்டணதெிற்குப ேபா்கி்ற வைாந்ெரமார்க்்கமாயப ேபா 
என்்றான்.”

அபரபாஸ்்ைர் 16:13-15 - “ஓயவுநாைில் நாங்கள் 
பட்டணததுக்கு தவைிேய ேபாய, ஆற்்றிைருே்க 
வழக்்கமாய தஜபம்பண்ணு்கி்ற இடதெில் உட்்கார்ந்து, 
அஙே்க கூடிவந்ெ ஸ்ெிரீ்களுக்கு உபேெெிதேொம். 
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(14) அபதபாழுது ெியதெவீரா ஊராளும் இரதொம்பரம் 
விற்்கி்றவளும் ேெவலை வணஙகு்கி்றவளுமா்கிய லீெியாள் 
என்னும் ேபருள்ை ஒரு ஸ்ெிரீ ே்கட்டுத்காண்டிருந்ொள்; 
பவுல் தொல்ைியலவ்கலைக் ்கவைிக்கும்படி ்கர்தெர் 
அவள் இருெயதலெத ெி்றந்ெருைிைார். (15) அவளும் 
அவள் வ வீட்டாரும் ஞாைஸ்நாைம் தபற்்றபின்பு, அவள் 
எங்கலை ேநாக்்கி:  நவீங்கள் என்லைக் ்கர்தெரிடதெில் 
விசுவாெமுள்ைவதைன்று எண்ணிைால், என் வ வீட்டிேை 
வந்து ெங்கியிருங்கள் என்று எங்கலை வருந்ெிக் 
ே்கட்டுக்த்காண்டாள்,”

அபரபாஸ்்ைர் 20:20-21 - “பிரேயாஜைமாைலவ்கைில் 
ஒன்ல்றயும் நான் உங்களுக்கு மல்றததுலவக்்காமல், 
தவைியரங்கமா்க வ வீடு்கள்ேொறும் உங்களுக்குப 
பிரெங்கிதது, உபேெெம்பண்ணி, ேெவைிடதெிற்கு 
மைந்ெிரும்புவலெக்கு்றிததும், நம்முலடய ்கர்தெரா்கிய 
இேயசு்கி்றிஸ்துலவ விசுவாெிபபலெக் கு்றிததும், நான் 
யூெருக்்கம் ்கிேரக்்கருக்கும் ொட்ெியா்க அ்றிவிதேென்.”

4. வாெிக்்க: மாற்கு 4:11-12. உண்லமயாை இருெய மாற்்றம் 
உண்டாவெற்குமுன், ஒரு நபர் தெயயேவண்டியது: 

A. பார்க்்கேவண்டும்

B. உணரேவண்டும்

C. ே்கட்்கேவண்டும்

D. புரிந்துத்காள்ைேவண்டும்

E. ேமேைதொல்ைபபட்ட அலைததும். 

மாற்கு 4:11-12 - “அெற்கு அவர்:  ேெவனுலடய 
ராஜயதெின் இர்கெியதலெ அ்றியும்படி உங்களுக்கு 
அருைபபட்டது; பு்றம்ேப இருக்்கி்றவர்்களுக்ே்கா 
இலவ்கதைல்ைாம் உவலம்கைா்கச தொல்ைபபடு்கி்றது. (12)
அவர்்கள் குணபபடாெபடிக்கும், பாவங்கள் அவர்்களுக்கு 
மன்ைிக்்கபபடாெபடிக்கும், அவர்்கள் ்கண்டும் 
்காணாெவர்்கைா்கவும், ே்கட்டும் உணராெவர்்கைா்கவும் 
இருக்கும்படி, இபபடிச தொல்ைபபடு்கி்றது என்்றார்.”
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5. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 28:23-24. பவுல் சுவிேெஷதலெ 
அவர்்களுக்கு விவரிததுக் ்காண்பிதது, விஸ்ெரிததுப 
ேபெிைேபாது, இேயசுலவக் கு்றிதது அவர்்களுக்கு எவவைவு 
ேநரம் ேபெிைார்ன்? 

அபரபாஸ்்ைர் 28:23-24 - “அெற்்கா்க அவர்்கள் ஒரு 
நாலைக் கு்றிதது, அேந்கர்ேபர் அவன் ெங்கியிருந்ெ வ வீட்டிற்கு 
வந்ொர்்கள். அவன் ்காைேம தொடங்கிச ொயங்காைமட்டும 
ேமாேெயின் நியாயபபிரமாணதெிலும் ெவீர்க்்கெரிெி்கைின் 
ஆ்கமங்கைிலும் இருந்து இேயசுவுக்்கடுதெ விேெஷங்கலை 
அவர்்களுக்குப ேபாெிதது, ேெவனுலடய ராஜயதலெக் 
கு்றிததுச ொட்ெி த்காடுதது விஸ்ெரிததுப ேபெிைான்.”

6. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 16:14. ஒருவர் உண்லமயிேை 
்கி்றிஸ்துவின் பக்்கம் ெிரும்பும்ேபாது, என்ை 
ெி்றக்்கபபடேவண்டும்? 

அபரபாஸ்்ைர் 16:14 - “அபதபாழுது ெியதெவீரா 
ஊராளும் இரதொம்பரம் விற்்கி்றவளும் ேெவலை 
வணஙகு்கி்றவளுமா்கிய லீெியாள் என்னும் ேபருள்ை 
ஒரு ஸ்ெிரீ ே்கட்டுத்காண்டிருந்ொள்; பவுல் 
தொல்ைியலவ்கலைக் ்கவைிக்கும்படி ்கர்தெர் அவள் 
இருெயதலெத ெி்றந்ெருைிைார்.”

7. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 2:37. ஒரு நபர் ென் இருெயதெிேை 
குதெபபட்டு, அவருலடய இருெயம்  ெி்றக்்கபபடும்ேபாது 
என்ை ெம்பவிக்்கி்றது?

அபரபாஸ்்ைர் 2:37 - “இலெ அவர்்கள் ே்கட்டதபாழுது, 
இருெயதெிேை குதெபபட்டவர்்கைா்கி, ேபதுருலவம் மற்்ற 
அபேபாஸ்ெைலரயும் பார்தது:  ெே்காெரேர,  நாங்கள் என்ை 
தெயயேவண்டும் என்்றார்்கள்.”

8. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 16:31; 2:38. ஒரு நபர் 
தெயயேவண்டியது என்ை?

அபரபாஸ்்ைர் 16:31 - “அெற்கு அவர்்கள்: ்கர்தெரா்கிய 
இேயசு்கி்றிஸ்துலவ விசுவாெி, அபதபாழுது நவீயும் உன் 
வ வீட்டாரும் இரட்ெிக்்கபபடுவ வீர்்கள்.”
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அபரபாஸ்்ைர் 2:38 - “ேபதுரு அவர்்கலை ேநாக்்கி:  நவீங்கள் 
மைந்ெிரும்பி, ஒவதவாருவரும் பாவமன்ைிபபுக்த்கன்று 
இேயசு்கி்றிஸ்துவின் நாமதெிைாேை ஞாைஸ்நாைம் 
தபற்றுக்த்காள்ளுங்கள், அபதபாழுது பரிசுதெஆவியின் 
வரதலெப தபறுவ வீர்்கள்.”

9. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 2:42 மற்றும் ேயாவான் 8:31-32. 
ஒரு நபர் தெயயேவண்டியது என்ை?

அபரபாஸ்்ைர் 2:42 - “அவர்்கள் அபேபாஸ்ெைருலடய 
உபேெெதெிலும், அந்நிேயாந்நியதெிலும், அபபம் 
பிட்குெைிலும், தஜபம்பண்ணுெைிலும் உறுெியாயத 
ெரிதெிருந்ொர்்கள்.”

ரயாவான் 8:31-32 - “இேயசு ெம்லம விசுவாெிதெ யூெர்்கலை 
ேநாக்்கி: நவீங்கள் என் உபேெெதெில் நிலைதெிருந்ொல் 
தமயயா்கேவ என் ெகீஷராயிருபபபீர்்கள். (32) ெதெியதலெயும் 
அ்றிவ வீர்்கள், ெதெியம் உங்கலை விடுெலையாக்கும்.”

10. வாெிக்்க: ேராமர் 10:14-15. இந்ெ வெைதெில் உள்ை 
ே்கள்வி்களுக்கு, வெைதெிைிருந்ேெ பெில் கூறு்க. ஒரு நபர் 
எவவிெம் ்கி்றிஸ்துவிடம் வரு்கி்றார்?

ர�ாமர் 10:14-15 - “அவலர விசுவாெியாெவர்்கள் எபபடி 
அவலரத தொழுதுத்காள்ளுவார்்கள்? அவலரக்கு்றிததுக் 
ே்கள்விபபடாெவர்்கள் எபபடி விசுவாெிபபார்்கள்? 
பிரெங்கிக்்கி்றவன் இல்ைாவிட்டால் எபபடிக் 
ே்கள்விபபடுவார்்கள்? (15)  அனுபபபபடாவிட்டால் எபபடி 
பிரெங்கிபபார்்கள்? ெமாொைதலெக் கூ்றி, நற்்காரியங்கலைச 
சுவிேெஷமாய அ்றிவிக்்கி்றவர்்களுலடய பாெங்கள் 
எவவைவு அழ்காைலவ்கள் என்று எழுெியிருக்்கி்றேெ.”
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ப்தில் ஆ்ா�ங்௧ள

1. வாெிக்்க: மாற்கு 16:15. யாருக்கு சுவிேெஷம் அ்றிவிக்்கபபட 
ேவண்டும்?

சர்வ சதிருஷ்டிக்கும், ஒவெவாருவருக்கும். 

2. வாெிக்்க: மதேெயு 28:19.20. யார் ெகீஷராக்்கபபட  ேவண்டும்?

அைனத்� ர்சத்்திலுளை மக்க�ம்.

3. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 8:5,26; 16:13-15,23; 20:20-21. 
சுவிேெஷம் எஙத்கல்ைாம் அ்றிவிக்்கபபட்டது? 

பட்டணங்கைில், வனாந்�ங்கைில், ஆற்ரறா�ம், 
சதிைறசசாைைகைில், ெபா� இ்டங்கைில், ஒவெவாரு 
வ வீ�கைிலும்.

4. வாெிக்்க: மாற்கு 4:11-12. உண்லமயாை இருெய மாற்்றம் 
உண்டாவெற்குமுன், ஒரு நபர் தெயயேவண்டியது: 

ரமரைெசால்ைபபட்ட அைனத்�ம். 

5. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 28:23-24. பவுல் சுவிேெஷதலெ 
அவர்்களுக்கு விவரிததுக் ்காண்பிதது, விஸ்ெரிததுப 
ேபெிைேபாது, இேயசுலவக் கு்றிதது அவர்்களுக்கு எவவைவு 
ேநரம் ேபெிைார்ன்? 

காைரம ெ்ா்டங்கதிச சாயங்காைமட�ம், சுமார் 6–8 
மணிரந�ம்.

6. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 16:14. ஒருவர் உண்லமயிேை 
்கி்றிஸ்துவின் பக்்கம் ெிரும்பும்ேபாது, என்ை 
ெி்றக்்கபபடேவண்டும்?

இரு்யம், ஒரு மனி்னின் ைமயப பகு்தி.
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7. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 2:37. ஒரு நபர் ென் இருெயதெிேை 
குதெபபட்டு, அவருலடய இருெயம்  ெி்றக்்கபபடும்ேபாது 
என்ை ெம்பவிக்்கி்றது?

அவர்கள சரியாக பி�்தியுத்்�ம் ெகா�க்கதிறவர்கைாய 
இருந்ால், “நான் என்ன ெசயயரவண�ம்?” என்� 
ரகடபார்கள.

8. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 16:31; 2:38. ஒரு நபர் 
தெயயேவண்டியது என்ை?

மனந்திரும்பி, கர்த்்�ாகதிய இரயசுகதிறதிஸ்�ைவ 
விசுவாசதிக்க ரவண�ம், ஞானஸ்நானம் ெபற ரவண�ம். 

9. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 2:42 மற்றும் ேயாவான் 8:31-32. 
ஒரு நபர் தெயயேவண்டியது என்ை?

அபரபாஸ்்ைருை்டய உபர்சத்்திலும், 
அநநதிரயாநநதியத்்திலும், அபபம் பிடகு்ைதிலும், 
ெஜபம்பணணு்ைதிலும் உ�்தியாயத் ்ரித்்திருந�, 
இரயசுவின் வசனத்ை்க் ைகக்ெகாளைரவண�ம். 

10. வாெிக்்க: ேராமர் 10:14-15. இந்ெ வெைதெில் உள்ை 
ே்கள்வி்களுக்கு, வெைதெிைிருந்ேெ பெில் கூறு்க. ஒரு நபர் 
எவவிெம் ்கி்றிஸ்துவிடம் வரு்கி்றார்?

யார�ா ஒருவர் அனுபபபபட்டார். யாருக்ரகா 
சுவிரசஷம் பி�சங்கதிக்கபபட்ட� அல்ை� 
அறதிவிக்கபபட்ட�. அவர்கள விசுவாசதிபப்ற்கு யா�ாவ� 
பி�சங்கதிக்கரவண�ம், அபபடி பி�சங்கதிக்கபபட்ட்ன் 
மூைம் மக்கள இரயசுைவக்குறதித்�க் ரகளவிபபட�, 
கர்த்்ை�த் ெ்ா��ெகாண்டார்கள.
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சஷீ�ாக்குவ்ற்கு 
ஒவெவாருவருை்டய 

வ�ங்கைையும் பயன்ப�த்�்ல்
்டான் க்ர�ா

ஒவதவாருவருலடய வரங்களும் ெகீஷராக்குவெற்கு 
உபேயா்கபபடுதெபபட முடியும். இந்ெ ெகீஷததுவ முல்றலய 
பை ஆண்டு்கைா்க நாங்கள் பின்பற்்றி, மி்கப தபரிய 
தவற்்றியுடன் ஊழியம் தெயது வரு்கிே்றாம். இெைால் 
ஜைங்களுலடய ஜவீவியம் மாற்்றபபடு்கி்றலெயும், அவர்்கள் 
பரிசுதெஆவியின் ஞாைஸ்நாைம் மற்றும் ெண்ணவீர் 
ஞாைஸ்நாைம் தபற்று நல்ை ்கி்றிஸ்ெவ ஜவீவியம் தெயது 
வரு்கி்றலெயும் நாங்கள் ்காண்்கிே்றாம். ஒருநாள் நான் என் 
நண்பர் ஒருவருடன் ேபெிக்த்காண்டிருக்கும்ேபாது, “நாம் 
ஏேொ ஒன்ல்ற ெவ்றவிட்டுக்த்காண்டிருக்்கிே்றாம் – அலவ்கள் 
்ககீ்றல்்கள் வழியா்க விழுந்துத்காண்டிருக்்கின்்றை” என்ே்றன். 
“எல்ைாம் மி்க நன்்றா்கதொன் ேபாயக் த்காண்டிருக்்கின்்றை, 
நவீங்கள் எலெப பற்்றி தொல்லு்கி்றவீர்்கள்?” என்று ே்கட்டார்.   

நான் தொல்ைபேபா்கி்றது என்ைதவைில்,  ெிருசெலப 
்கட்டடதெிற்குள் உட்்கார்ந்துத்காண்டு, வாரந்ேொறும் பாஸ்டர் 
தொல்வலெக் ே்கட்டு, மமீண்டும் ெங்கள் வ வீடு ெிரும்பிக் 
த்காண்டிருக்்கி்ற ெிருசெலபயார், ொங்கள் இருக்்கி்ற 
நான்கு சுவர்்கலைவிட்டு தவைிேய வந்து, ெந்ெிக்்கபபடாெ 
மக்்கலை ெந்ெிக்்க ேவண்டும். 95 ெெவி்கிெ ்கி்றிஸ்ெவர்்கள்  
மற்்ற ஒருவலரயும் ்கி்றிஸ்துவுக்குள் நடதெவில்லை, 
ேமலும் 90 ெெவி்கிெ சுவிேெஷ ஊழியம் ்கி்றிஸ்ெவர்்கள் 
மதெியில்ொன் நலடதபற்றுக்த்காண்டிருக்்கின்்றை என்பது 
உண்லமயாை புள்ைி விபரமாகும். உை்கதெிேை அெி்கமா்க 
சுவிேெஷமயமாக்்கபபட்ட இடம் ெிருசலப ்கட்டடங்கள்ொன். 
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ஞாயிறு பள்ைி அல்ற்கைில் நாம் சுவிேெஷ ஊழியம் 
தெய்கிே்றாம், பரிசுதெ ஸ்ெைங்கைில் சுவிேெஷ ஊழியம் 
தெய்கிே்றாம். இபபடிபபட்ட ்கட்டடங்களுக்குள் சுவிேெஷ 
ஊழியம் தெயவென் மூைம், ெலபக்குள் இருக்்கி்றவர்்கள்ொன் 
இன்னும் மைந்ெிரும்பேவண்டும் என்று நவீங்கள் 
நிலைததுக்த்காண்டிருக்்கி்றவீர்்கைா? 

மூன்்றாம் நூற்்றாண்டு ்காண்ஸ்டன்லடன் ்காைதெிற்குப 
பி்றகுொன் ெிருசெலப ்கட்டங்கேை ்கட்டபபட்டை. 
அன்றுமுெல் இன்றுவலர, ெலபயாைது சுவிேெஷம் 
அ்றிவிக்்கபபடாெவர்்களுக்கு சுவிேெஷம் அ்றிவிபபெற்கு, 
இந்ெச ெலபக் ்கட்டடங்களுக்குள்ைா்கேவ  ெிருசெலப 
(விசுவாெி்கள்) ஒைிந்து த்காண்டிருக்்கி்றது. புள்ைிவிபரம் 
கூறு்கி்றபடி, சுவிேெஷம் அ்றிவிக்கும் ெிட்டங்கள் அலைததும் 
0.5 (அொவது ஒரு ெெவி்கிெதெிற்கும் குல்றவு) ெெவி்கிெம்ொன் 
ெலபக் ்கட்டடதெிற்கு தவைிேய நலடதபறு்கின்்றை. 
ெந்ெிக்்கபபடாெவர்்கலை ெந்ெிபபெற்கு, அதமரிக்்காவில் 
உள்ை தபரிய தபரிய ஸ்ொபைங்கள் எந்ெ ெிட்டதலெயும் 
தெயல்படுதெவில்லை என்பலெேய இது ்காட்டு்கி்றது. 
ெலபக்கு தவைிேய உள்ை பி்ற மக்்கலை ெந்ெிதது, அவர்்கலை 
ெகீஷராக்குவேெ ்கி்றிஸ்ெவதெின் மி்க முக்்கியமாை பகுெி 
என்பலெ ெலப மமீண்டும் ்கண்டுத்காள்ை ேவண்டும். 

ெகீர்ெிருதெம் மூைமா்க, விசுவாெதெிைால் நவீெிமான் 
பிலழபபான் என்்கி்ற தவைிபபாலட மார்ட்டிள் லுதெர் 16 ம் 
நூற்்றாண்டில் ெிருசெலபயின் ்கவைதெிற்குக் த்காண்டுவந்ொர். 
19 ம் நூற்்றாண்டில், ெிருசெலபக்கு தவைிேய நடதெபபடும் 
மி்கப தபரிய சுவிேெஷ கூட்டங்கள் என்்ற முல்ற ஜான் 
தவஸ்ைி வழியா்க வந்ெது. ஆைால் ஒரு நபர் இன்தைாரு 
நபலரச ெந்ெிதது, ெைிதொள் ஊழியம் தெயது, ெகீஷராக்கும் 
முல்ற என்பது ஆெி அபேபாஸ்ெைர் ்காைதெிற்குப பி்றகு ேெடிக் 
்கண்டுபிடிக்்கேவண்டிய ஒன்்றா்கிவிட்டது. “நவீங்கள் தொல்்கி்ற 
்காரியம் எபபடி என்று எைக்குத தெரியாது” என்று நவீங்கள் 
தொல்வ வீர்்கதைன்்றால், இதுொன் அந்ெ ெிட்டம், அது மி்கவும் 
சுைபமாை ஒரு வழிமுல்ற, அலெப பற்்றி உங்களுக்கு நாங்கள் 
நிசெயம் தெரிவிக்்கிே்றாம். ஜைங்கைிடதெில் அது எவவைவு 
ைகுவா்க ்கிரிலயதெய்கி்றது என்றும், புது ஆததுமாக்்கலை 
அவர்்கள் வ வீட்டுக் வாெைிேை ெந்ெிதது, உங்கள் ொட்ெிலயக் 
கூ்றி ஊழியம் தெயவது எவவைவு சுைபம் என்பலெ நாங்கள் 
உங்களுக்குக் ்காண்பிக்்கிே்றாம். இெிேை இபதபாழுது நான் 
்கவைம் தெலுதெ விரும்பு்கிே்றன்.இதுொன் நற்தெயெி. 
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ஊழியம் எபபடி தெயயேவண்டுதமன்று நவீங்கள் 
விரும்பு்கி்றவீர்்கேைா, அபபடிேய தெயயுங்கள், நவீங்கள் எபபடி 
தெயயேவண்டுதமன்று மற்்றவர்்கள் விரும்பு்கி்றார்்கேைா 
அபபடி அல்ை (உண்லமயில் மற்்றவர்்கள் ெங்கள் வழியில் 
தெயயும்படி கூறுவலெ தெயய நவீங்கள் விரும்புவெில்லை), 
ஆ்கேவ, நவீங்கள் எபபடி விரும்பு்கி்றவீர்்கேைா, அபபடிேய 
நவீங்கள் தெயயுங்கள். அலெக் கு்றிததுொன் நாங்கள் 
ேபெிக்த்காண்டிருக்்கிே்றாம். ெகீஷததுவ சுவிேெஷம் எங்ஙைம் 
்கிரிலய தெய்கி்றது என்பலெ நான் ஜைங்களுக்குக் கூ்றி, 
“இேொ, பாருங்கள். இபபடிதொன் நாங்கள் தெய்கிே்றாம்; 
ஜைங்களுலடய வாழ்க்ல்கலய இவவிெமா்கதொன் 
தொடு்கிே்றாம். அவர்்கள் இரட்ெிக்்கபபட்டு, மறுபடியும் 
பி்றந்து, பரிசுதெஆவியின் நில்றலவயும் தபற்று, ெண்ணவீர் 
ஞாைஸ்நாைமும் தபறு்கி்றார்்கள்.” ஜைங்கள் அலெக் 
ே்கட்டு, “ஆ, பிரமாெம்” என்பார்்கள். ஆைால், உடேை நான் 
அவர்்கலைப பார்தது: “உங்கைில் எதெலைேபர் என்ேைாடுகூட 
ஊழியதெிற்கு வரு்கி்றவீர்்கள்?” என்று ே்கட்டால், அங்கிருக்்கி்ற 
இருநூறு நபர்்கைில் அெி்கபட்ெம்  ஒரு மூன்றுேபர் வரக்கூடும். 
மற்்றவர்்கள் அலெக் கு்றிததுப பயந்ெிருக்்கக்கூடும், அல்ைது 
எபபடிச தெயய ேவண்டுதமன்று அவர்்களுக்குத தெரியாமல் 
இருக்்கைாம்.  அல்ைது, நான் ஜைங்கலைப பார்தது: ெரி, நான் 
தொன்ை வழிமுல்றலய விட்டுவிடுங்கள். நாம் தவைிேய 
தென்று Bible Studies - ேவொ்கமபாடங்கலை வாஙகுேவாம், 
ெகீஷததுவ பாடங்கலை உங்களுக்கு நான் அலமததுக் 
த்காடுக்்கிே்றன். உங்கைில் எதெலைேபர் ேவெதலெப 
ேபாெிபபெற்கு ெயார்?  என்று ே்கட்டால், பதது அல்ைது 
பன்ைிரண்டுேபர், “ஆம், நான் ்கற்றுக்த்காடுக்்க விரும்பு்கிே்றன்” 
என்பார்்கள். ஆைால், அெிலும் அெற்குேமல் எண்ணிக்ல்க 
தபரு்காது. 

நாங்கள் தெயய விரும்பு்கி்றது என்ைதவைில், 
இழந்துேபாைவர்்கலை இரட்ெிக்்கவும், அவர்்கலை ேநெிக்்கவும், 
அவர்்கலை ெகீஷராக்்கவும், ெலபயா்கிய ெரீரதெிற்குள் 
இருக்்கி்ற ஒவதவாருவருலடய வரங்களும் என்பலெ 
உங்களுக்குக் ்காண்பிக்்க விரும்பு்கிே்றாம். இந்ெப பணிக்கு 
ஒவதவாருவருலடய வரங்களும் ேெலவ, அந்ெ வெைங்கள் 
ெலபயா்கிய ெரீரதெிற்குள்ொன் இருக்்கின்்றை, ஒவதவாரு 
ெலப ்கட்டடதெிற்குள் உள்ை மக்்கைிடதெிலும் உள்ைை. 
உங்கைில் ெிைர், “பரிசுதெஆவியின் ஞாைஸ்நாைம், சு்கம் 
ேபான்்ற ்காரியங்களுக்்கா்க நான் தஜபம்பண்ணவிரும்பு்கிே்றன்” 
என்று தொல்ைக்கூடும். நல்ைது, எங்களுலடய ெகீஷததுவ 
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முல்றயில், அெற்த்கன்றும் ேநரம் உள்ைது. அபதபாழுது, 
உங்கலை அெற்்கா்கேவ தஜபிக்கும்படி பணிபேபாம். 
மற்்றவர்்கள் ஒருேவலை இவவாறு கூ்றைாம், “எைக்கு 
அதெல்ைாம் தெயயத தெரியாது” என்று தொல்ைக்கூடும். 
ெரி, உங்கைால் மாம்ெஉணவு ஆயதெம்பண்ண முடியுமா? 
ஒரு ்கார்லட (்கடிெம்…) மற்்றவர்்களுக்குஉங்கைால் அனுபப 
முடியுமா? ேபான் மூைம் மற்்றவர்்கைிடதெில் ேபெ 
முடியுமா? சுற்றுசசுவருக்கு வர்ணம் பூசுவ வீர்்கைா? ெைி நபர் 
ொயின் பிள்லைேயாடு ஒருமணி ேநரம் உட்்கார்ந்து, அந்ெத 
ொய ெற்றுேநரம் தவைிேய தென்று ென் ேவலை்கலைச 
தெயதுமுடிதது வரும் வலரக்கும் அந்ெக் குழந்லெேயாடு 
நவீங்கள் இருபபபீர்்கைா? இதுேபான்்ற நலடமுல்ற தெயல்்கலை 
நவீங்கள் தெயவ வீர்்கைா? ெரி, மன்்றாட்டு தஜபம்பற்்றி 
என்ை? உங்கைில் ெிைர், பரிந்துேபெி, தஜபம்பண்ணும்படி 
அலழக்்கபபட்டிருபபபீர்்கள். நாங்கள் ஊழியம் தெய்கி்ற 
மக்்களுலடய தபயர்்கள் எங்கைிடதெில் உள்ைை, அந்ெ 
ஜைங்களுக்கு நவீங்கள் ேபாய தஜபம்பண்ணுவ வீர்்கைா? ஒரு 
ெைி நபருக்கு, அல்ைது தஜபக் குழுேவாடு இலணந்து, 
அவர்்களுக்்கா்க, ெகீஷததுவ சுவிேெஷ ஊழியம் தெயயும்படி 
வாரந்ேொறும் குழுவிைருக்்கா்க நவீங்கள் தஜபிபபபீர்்கைா?

தவைிேய தென்று, மற்்றவர்்கலைச ெந்ெிக்்க, ெகீஷராக்்க 
ஒவதவாருவருக்கும்வாயபபு்கள் உள்ைை. ஒவதவாரு 
வரங்களும் தெயல்படுவெற்்காை நி்கழ்செி்கள், ெிட்டங்கள் 
எங்கைிடம் உள்ைை. ஊழியம் தெயவெற்கு உள்ை ெகீஷததுவ 
ெி்றலமயின்படி, ஆெிரியர் குழுலவயும், அவர்்களுக்கு 
உெவி தெய்கி்ற உெவிஆெிரியர்்கள் குழுலவயும் நாங்கள் 
உருவாக்்கிக் த்காண்டிருக்்கிே்றாம். அேொடுகூட, அவர்்களுக்கு 
உணவு த்காடுபபது, மாம்ெ உணவு ெலமபபது அல்ைது 
ேவலை எபபடி நடக்்கி்றது என்று பார்க்்கி்ற ஊழியம் தெயவது 
எை,உெவி ஊழியம்தெயய இரண்டுேபர் அவர்்களுக்குப 
பின்ைாேை வருவார்்கள். அேொடுகூட ஊழியம் தெய்கி்ற 
எங்களுக்்கா்கவும், நாங்கள் யாருக்கு ஊழியம் தெய்கிே்றாேமா 
அவர்்களுக்்கா்கவும் தஜபிபபெற்த்கை ஆட்்கள் எங்களுக்கு 
இருக்்கி்றார்்கள்.  

அென்விலைவு என்ை தெரியுமா?  ஜைங்கள் நல்ை விெதெில் 
ேபாஷிக்்கபபடு்கி்றபடியால், பராமரிக்்கபபடு்கி்றபடியால், 
ேெவனுலடய அன்பு அவர்்களுக்குக் ்காண்பிக்்கபபடு்கி்றபடியால், 
ேெவன் அவர்்களுலடய வாழ்க்ல்கலய மாற்று்கி்றலெ 
நாங்கள் ்காண்்கிே்றாம். ஊழியதெின் ேவலை்கலைச 
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தெயவது யார் என்று உங்களுக்குத தெரியுமா? அலெ 
யார் தெயயேவண்டுேமா அவர்்கைால் தெயயபபடு்கி்றது– 
ஆம், ஜைங்கைால் தெயயபபடு்கி்றது. ஊழியதெின் 
ேவலைலய தெயயும்படி அபேபாஸ்ெைர்்கள், ெவீர்க்்கெரிெி்கள், 
சுவிேெஷ்கர்்கள், ேமயபபர்்கள், ேபாெ்கர்்கள் ஆ்கிேயார் 
ஜைங்கலை பயிற்றுவிக்கும்படி ெலபயில் ேெவைால் 
ஏற்படுதெப பட்டிருக்்கி்றார்்கள் என்று எேபெியர் 4:11 கூறு்கி்றது. 
ஆ்கேவ, ெலபயின் முன் நிற்்கி்ற, “பாஸ்டர்” மட்டுமல்ை, 
ெலப ஊழியதெின் ேவலைலயச தெயதுத்காண்டிருக்்கி்றது. 
ெலபயின் ேவலைலயச தெயயும்படி, பாஸ்டர் ெலப 
மக்்களுக்குப ேபாெிக்கும்ேபாது, அவர்்கள் தென்று ஊழியம் 
தெயவார்்கள், அதுேவ உண்லமயாை தவற்்றி. 

ஒரு உொரணம் தொல்லு்கிே்றன். மற்த்றாரு ேெெதெின்மமீது 
யுதெம் தெயய ெவீர்மாைிதெ பி்றகு, ஜைாெிபெி ென் மக்்கலைப 
பார்தது: “யுதெதெில் நாம் அேந்கலர இழக்்க ேநரிடும், 
ஆ்கேவ, யுதெம் தெயவெற்கு, நமது ெைபெி்கலை மட்டும் 
அனுபபும்படி நான் ெவீர்மாைிதெிருக்்கிே்றன்” என்று தொன்ைால், 
அவரது அ்றிவிபலபக் ே்கட்டு, உை்கம் ெிரிக்கும் அல்ைவா? 
ஆைால், நமது ஆவிக்குரிய உை்கதெில் அபபடிதொன் 
நடந்துத்காண்டிருக்்கி்றது. எல்ைாவற்ல்றயும் தெயவெற்கு, 
ஐந்துவல்க ஊழியம் தெய்கி்ற ெைபெி்கலை மட்டும் 
நாம் அனுபபிக்த்காண்டிருக்்கிே்றாம். “அவர்்கள் ஊழியம் 
தெயயட்டும், அவர்்கள் ஊழியம் தெயவெற்கு நாங்கள் 
தஜபம்பண்ணு்கிே்றாம்.” ஆம், ஒரு ேெலைலய உருவாக்்க 
நாம் ெவறு்கிே்றாம். அந்ெச ேெலைலய உருவாக்்க ேெவன் 
விரும்பு்கி்றார், ெகீஷததுவ சுவிேெஷ ஊழியம் தெயவெற்கு, 
ேெவன் நம் ஒவதவாருவருக்கும் த்காடுதெ வரங்கள் அெில் 
பயன்படுதெபபடும். 

நாங்கள் வெிக்கும் பட்டணதெில் மட்டுமல்ை, உை்கம் 
முழுவதும் தென்று, ெகீஷர்்கலை உருவாக்குவெற்கு, ேவண்டிய 
வல்ைலமயாை உப்கரணங்களுடன், ஒரு ேெலைலய 
உருவாக்கும்படி உெவிதெயய நாங்கள் விரும்பு்கிே்றாம். 
ேெவன் எங்களுக்குக் த்காடுதெ அலைதது ெிட்டங்கலைச 
தெயல்படுதெி,  நாங்கள் உருவாக்்கி லவததுள்ை ெகீஷததுவ 
பாடங்கள் என்்ற உப்கரணங்கள் மூைம் இலெச தெயது 
முடிக்்கமுடியும். நவீங்கள் ேபாய ெ்கை ஜாெி்கலையும் 
ெகீஷராக்குங்கள் என்்ற இேயசுவின் ்கட்டலைபபடி, 
இழந்துேபாை, புெிய ஆததுமாக்்களுக்கு, ேெவன் நமக்குக் 
த்காடுதெ வரங்கலைச தெயல்படுதெி நாம் அலைவரும் 



179

சீஷராக்குவதற்கு ஒவ்வாருவருடைய வரங்கடையும் பயனபடுத்துதல் 
ைான க்்ரா              பாைம் 16

ஊழியம் தெயய இலணயும்ேபாது, ேெவன் உங்கலை 
ஆெகீர்வெிபபாரா்க. 
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சஷீத்�வ ர௧ளவி௧ள மற்�ம் ர௧ளவி௧�்டன்

பயன்ப�ம் வசனங்௧ள 

1. ்ககீேழ த்காடுக்்கபபட்டுள்ை கு்றிபபு்கள், சுவிேெஷம் 
அ்றிவிபபெற்கு, ெகீஷராக்குவெற்கு, இழந்துேபாைவர்்கலை 
ெந்ெிபபெற்கு நாங்கள் பின்பற்றும் வழிமுல்ற்கள். 
உங்கள் ெலப அங்கதெிைர்்கள் இெில் ஏொவது ஒன்்றில் 
ல்கதயாபபமிடைாம். உங்களுக்குள்ை வரங்கலைப 
பயன்படுதெி, தொடர்ந்து ஊழியம் தெயவ வீர்்கதைைில் ஒரு 
நபலர ேெவனுலடய ராஜயதெிற்குள் த்காண்டுவந்து, அந்ெ 
நபலர ஆவிக்குரிய ரீெியில் முெிர்செியலடந்ெ நிலைக்குள் 
நடதெ முடியும். ்ககீேழ த்காடுக்்கபபட்டலவ உங்கள் 
ெலப அங்கதெிைரின் விருபபம், வரங்களுக்கு ஏற்்றலவ.
உங்கள் ெலப அங்கதெிைர்்களுக்கு இலெக் த்காடுங்கள். 
அென்பி்றகு இலவதயல்ைாம் ெரியா்க தெயயபபடு்கி்றொ 
என்று ்கவைிக்்கவும், அெற்கு உெவி தெயயவும் கூடிய 
குழுக்்கலை நியமிக்்கவும். 

 இலெச தெயய நான் விரும்பு்கிே்றன்: (ஒன்று அல்ைது 
அெற்கு ேமற்பட்டெில் ல்கதயாபபமிடைாம்)

 …………………………………புெிய ஆததுமாக்்கலை அவர்்கள் வ வீட்டு 
வாெல்தென்று ெந்ெிதெல்.

 ………………………………மன்்றாட்டு தஜபம்:   
இழந்துேபாைவர்்களுக்்கா்கவும், ெகீஷததுவ சுவிேெஷ 
குழுவிைருக்்கா்கவும் தஜபிதெல்.

 ………………………………உணவு த்காடுதெல் அல்ைது குடும்பங்களுக்கு 
ேவண்டிய மற்்ற தபாருட்்கலைக் த்காடுதெல்.

 ……………………………..மற்்றவர்்கலை ேபான் மூைம் 
தொடர்புத்காள்ளுெல் அல்ைது ேநரிலடயா்கச ெந்ெிதெல்.

 …………………………………ெலய ஊழியம்: மற்்றவர்்களுக்்கா்க உணவு 
ெலமதெல், ்கார்டு அனுபபுெல், உங்கைால் முடிந்ெ ஏொவது 
ஒரு வழியில் உெவுெல்.
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 …………………………….ெைிநபராய இருக்்கி்ற ொய, பிள்லை்களுக்கு 
உெவிதெயெல்.

 ……………………………..ெிருசெலபக்கு வா்கை வெெி ஏற்படுதெி ெருெல்.

 ……………………………..மற்்றலவ: நான் ……………………. தெயய விரும்பு்கிே்றன். 

2. ெகீஷததுவ பாடதலெக் ்கற்றுக்த்காடுதெபி்றகு, 
பின்தொடர் ஊழியதெிற்்கா்க பயன்படுதெேவண்டிய 
ெகீஷததுவதெிற்்காை எைிய வழிமுல்ற படிவதலெக் 
்ககீேழ ்காணைாம். ஒவதவாருநாளும் எதெலை பாடங்கள் 
ேபாெிக்்கபபட்டை, ஒவதவாரு பாடதெிற்குப பி்றகு அென் 
பைன் எவவாறு இருந்ெை என்பலெ  ேபாெ்கர் அல்ைது 
அெி்காரதெிைிருபபவர்்கள் அ்றிந்துத்காள்வெற்கு இந்ெ 
படிவம் உபேயா்கமாய இருக்கும்.

  ெகீஷததுவ பின்தொடர் ஊழிய பைன் படிவம்

 ெந்ெிபபின் ேெெி/பாடம்: 

 பாடம் எடுதெவர்்கள் தபயர் (்கள்):

  ்கற்பிக்்கபபடும்/பார்லவயிடபபடும் நபர்்கைின் தபயர் (்கள்):

 ஊழியம் தெயெ இடம்: 

 ேபாெிக்்கபபட்ட பாடம்: 

 இந்ெப பாடம் எபபடி இருந்ெது? 

3. வாெிக்்க: யாக்ே்காபு 1:22. ேெவனுலடய வார்தலெலயக் 
ே்கட்டு, அென்படி தெயயாமற்ேபாைால், நாம் என்ை 
தெய்கிே்றாம்? 

யாக்ரகாபு 1:22 - “அல்ைாமலும், நவீங்கள் உங்கலை 
வஞெியாெபடிக்குத ெிருவெைதலெக் ே்கட்்கி்றவர்்கைாய 
மாதெிரமல்ை, அெின்படி தெய்கி்றவர்்கைாயும் இருங்கள்.”

4. வாெிக்்க: மதேெயு 7:24-27. “புதெியுள்ை மனுஷைாய இருக்்க, 
இேயசுவின் வெைங்கலை ே்கட்்கி்றவர்்கைாய மாதெிரமல்ை, 
நாம் என்ை தெயயேவண்டும்?
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மத்ர்யு 7:24-27 - “ஆல்கயால், நான் தொைிய இந்ெ 
வார்தலெ்கலைக் ே்கட்டு, இலவ்கைின்படி தெய்கி்றவன் 
எவேைா, அவலைக் ்கன்மலையின்ேமல் ென் வ வீட்லடக் 
்கட்டிை புதெியுள்ை மனுஷனுக்கு ஒபபிடுேவன். (25) 
தபருமலழ தொரிந்து, தபருதவள்ைம் வந்து, ்காற்று 
அடிதது, அந்ெ வ வீட்டின்ேமல் ேமாெியும், அது விழவில்லை; 
ஏதைன்்றால், அது ்கன்மலையின்ேமல் அஸ்ெிபாரம் 
ேபாடபபட்டிருந்ெது. (26) நான் தொல்ைிய இந்ெ 
வார்தலெ்கலைக் ே்கட்டு, இலவ்கைின்படி தெயயாெவன் 
எவேைா, அவன் ென் வ வீட்லட மணைின்ேமல் ்கட்டிை 
புதெியில்ைாெ மனுஷனுக்கு ஒபபிடபபடுவான். (27) 
தபருமலழ தொரிந்து, தபருதவள்ைம் வந்து, ்காற்று 
அடிதது, அந்ெ வ வீட்டின்ேமல் ேமாெிைேபாது அது விழுந்ெது; 
விழுந்து முழுவதும் அழிந்ெது என்்றார்.”

5. எேபெியர் 4:11-13. சுவிேெஷ ஊழியதெின் ேவலைலய யார் 
தெயயேவண்டும்? 

எரபசதியர் 4:11-13 - “ேமலும், நாம் அலைவரும் 
ேெவனுலடய குமாரலைப பற்றும் விசுவாெதெிலும் 
அ்றிவிலும் ஒருலமபபட்டவர்்கைா்கி, ்கி்றிஸ்துவினுலடய 
நில்றவாை வைர்செியின் அைவுக்குதெக்்க பூரண 
புருஷராகும்வலரக்கும், (12) பரிசுதெவான்்கள் 
ெகீர்தபாருந்தும்தபாருட்டு, சுவிேெஷ ஊழியதெின் 
ேவலைக்்கா்கவும், ்கி்றிஸ்துவின் ெரீரமா்கிய ெலபயாைது 
பக்ெிவிருதெி அலடவெற்்கா்கவும், (13) அவர் ெிைலர 
அபேபாஸ்ெைரா்கவும், ெிைலரத ெவீர்க்்கெரிெி்கைா்கவும், 
ெிைலரச சுவிேெஷ்கரா்கவும், ெிைலர ேமயபபரா்கவும், 
ெிைலர ேமயபபரா்கவும் ேபாெ்கரா்கவும் ஏற்படுதெிைார்.

6. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 8:1,4. யார் எஙகும் தென்று 
சுவிேெஷவெைதலெப பிரெங்கிதொர்்கள்?

அபரபாஸ்்ைர் 8:1 - “அவலைக் த்காலைதெய்கி்றெற்குச 
ெவுலும் ெம்மெிதெிருந்ொன். அக்்காைதெிேை 
எருெேைமிலுள்ை ெலபக்கு மிகுந்ெ துன்பம் உண்டாயிற்று.”

7. வாெிக்்க:  அபேபாஸ்ெைர் 8:1,4. யார் எஙகும் தென்று 
சுவிேெஷ வெைதலெப பிரெங்கிக்்கவில்லை? 
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அபரபாஸ்்ைர் 8:4 - “அபேபாஸ்ெைர் ெவிர, மற்்ற யாவரும் 
யூேெயா ெமாரியா ேெெங்கைில் ெிெ்றபபட்டுபேபாைார்்கள்.”

8. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 11:19-22. புெிய ஏற்பாட்டு 
ஆெிெலபயின் ்காைதெில், விசுவாெி்கள் எஙகும் தென்று, 
சுவிேெஷ வெைதலெப பிரெங்கிதொர்்கள், அபேபாஸ்ெைர் 
ெலைலமயிைாை ெலைலமததுவ குழுவிைர் பின்தொடர் 
ஊழியம்தெயது, ேபாெிதெைர், வழிநடதெிைர்.  இன்றுள்ை 
நம் ெலப்கள், ெலைலமததுவதெில் உள்ைவர்்கள் 
்காரியங்கலை தொடஙகு்கி்றார்்கள், அென்பி்றகு விசுவாெி்கள் 
பின்தொடரு்கி்றார்்கள். அபேபாஸ்ெைர் 11:19-22 வெைங்கள் 
இலெ எவவாறு உறுெிபபடுதது்கின்்றை?

அபரபாஸ்்ைர் 11:19-22 - “ஸ்ேெவான் நிமிதெமாய 
எழும்பிை உபதெிரவதெிைாேை ெிெ்றபபட்டவர்்கள் சுவிேெஷ 
வெைதலெ யூெர்்களுக்ே்கயன்்றி மற்்ற ஒருவருக்கும் 
அ்றிவியாமல், தபைிக்ே்கநாடு, ெகீபபுருெவீவு, அந்ெிேயா்கியா 
பட்டணம்வலரக்கும் சுற்்றிதெிரிந்ொர்்கள். (20) அவர்்கைில் 
ெகீபபுருெவீவாரும், ெிேரேை பட்டணதொருமா்கிய ெிைர் 
அந்ெிேயா்கியா பட்டணததுக்கு வந்து, ்கிேரக்்கருடேை ேபெிக் 
்கர்தெரா்கிய இேயசுலவக்கு்றிததுப பிரெங்கிதொர்்கள். (21) 
்கர்தெருலடய ்கரம் அவர்்கேைாேட இருந்ெது;  அேந்க 
ஜைங்கள் விசுவாெி்கைா்கி, ்கர்தெரிடதெில் ெிரும்பிைார்்கள். 
(22) எருெேைமிலுள்ை ெலபயார்இந்ெக் ்காரியங்கலைக் 
கு்றிததுக் ே்கள்விபபட்டேபாது, அந்ெிேயா்கியாவலரக்கும் 
ேபாகும்படிக்குப பர்ைபாலவ அனுபபிைார்்கள்.”

9. வாெிக்்க: 1 த்காரிந்ெியர் 12:14-18. ்கி்றிஸ்துவின் ெரீரதெிலுள்ை 
ஒவதவாரு அவயவமும் ேெலவயாைலவ. நமக்கு நாேம, 
நமக்குள் நாம் ஒபபிட்டுப பார்ததுக்த்காள்ைக்கூடாது; 
எல்ைாவற்ல்றயும் தெயவெில் நமது முழு அர்பபணிபபு 
இல்லை, மா்றா்க, நவீங்கள் எலெச தெயயேவண்டுதமன்று 
ேெவன் உங்கலைத ெகுெிபபடுதெி இருக்்கி்றாேரா, அலெ 
நவீங்கள் தெயயேவண்டும். இந்ெப பாடதெில்  நவீங்கள் 
தபற்றுக்த்காண்ட ெ்கவல்்கைின்படி நவீங்கள் என்ை 
தெயவ வீர்்கள்? 

1 ெகாரிந்தியர் 12:14-18 - ெரீரமும் ஒேர 
அவயவமாயிராமல் அேந்க அவயவங்கைாயிருக்்கி்றது. 
(15) ்காைாைது நான் ல்கயாயிராெபடியிைாேை, நான் 
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ெரீரதெின் அவயவமல்ைதவன்்றால், அெிைாேை 
அது ெரீரதெின் அவயவமாயிராேொ? (16) ்காொைது 
நான் ்கண்ணாயிராெபடியிைாேை, நான் ெரீரதெின் 
அவயவமல்ைதவன்்றால், அெிைாேை அது ெரீரதெின் 
அவயவமாயிராேொ? (17) ெரீரம் முழுவதும் ்கண்ணாைால், 
தெவி எஙே்க? அது முழுவதும் தெவியாைால், ேமாபபம் 
எஙே்க? (18) ேெவன் ெமது ெிதெதெின்படி, அவயவங்கள் 
ஒவதவான்ல்றயும் ெரீரதெிேை லவதொர்.”
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ப்தில் ஆ்ா�ங்௧ள

1. ்ககீேழ த்காடுக்்கபபட்டுள்ை கு்றிபபு்கள், சுவிேெஷம் 
அ்றிவிபபெற்கு, ெகீஷராக்குவெற்கு, இழந்துேபாைவர்்கலை 
ெந்ெிபபெற்கு நாங்கள் பின்பற்றும் வழிமுல்ற்கள். 
உங்கள் ெலப அங்கதெிைர்்கள் இெில் ஏொவது ஒன்்றில் 
ல்கதயாபபமிடைாம். உங்களுக்குள்ை வரங்கலைப 
பயன்படுதெி, தொடர்ந்து ஊழியம் தெயவ வீர்்கதைைில் ஒரு 
நபலர ேெவனுலடய ராஜயதெிற்குள் த்காண்டுவந்து, அந்ெ 
நபலர ஆவிக்குரிய ரீெியில் முெிர்செியலடந்ெ நிலைக்குள் 
நடதெ முடியும். ்ககீேழ த்காடுக்்கபபட்டலவ உங்கள் 
ெலப அங்கதெிைரின் விருபபம், வரங்களுக்கு ஏற்்றலவ. 
உங்கள் ெலப அங்கதெிைர்்களுக்கு இலெக் த்காடுங்கள். 
அென்பி்றகு இலவதயல்ைாம் ெரியா்க தெயயபபடு்கி்றொ 
என்று ்கவைிக்்கவும், அெற்கு உெவி தெயயவும் கூடிய 
குழுக்்கலை நியமிக்்கவும். 

 இலெச தெயய நான் விரும்பு்கிே்றன்: (ஒன்று அல்ைது 
அெற்கு ேமற்பட்டெில் ல்கதயாபபமிடைாம்)

 …………………………………புெிய ஆததுமாக்்கலை அவர்்கள் வ வீட்டு 
வாெல்தென்று ெந்ெிதெல்.

 ………………………………மன்்றாட்டு தஜபம்: 
இழந்துேபாைவர்்களுக்்கா்கவும், ெகீஷததுவ சுவிேெஷ 
குழுவிைருக்்கா்கவும் தஜபிதெல்.

 ………………………………உணவு த்காடுதெல் அல்ைது குடும்பங்களுக்கு 
ேவண்டிய மற்்ற தபாருட்்கலைக் த்காடுதெல்.

 ……………………………..மற்்றவர்்கலை ேபான் மூைம் 
தொடர்புத்காள்ளுெல் அல்ைது ேநரிலடயா்கச ெந்ெிதெல்.

 …………………………………ெலய ஊழியம்: மற்்றவர்்களுக்்கா்க உணவு 
ெலமதெல், ்கார்டு அனுபபுெல், உங்கைால் முடிந்ெ ஏொவது 
ஒரு வழியில் உெவுெல்.

 …………………………….ெைிநபராய இருக்்கி்ற ொய, பிள்லை்களுக்கு 
உெவிதெயெல்.
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 ……………………………..ெிருசெலபக்கு வா்கை வெெி ஏற்படுதெி ெருெல்.

 ……………………………..மற்்றலவ: நான் ……………………. தெயய விரும்பு்கிே்றன். 

2. ெகீஷததுவ பாடதலெக் ்கற்றுக்த்காடுதெபி்றகு, 
பின்தொடர் ஊழியதெிற்்கா்க பயன்படுதெேவண்டிய 
ெகீஷததுவதெிற்்காை எைிய வழிமுல்ற படிவதலெக் 
்ககீேழ ்காணைாம். ஒவதவாருநாளும் எதெலை பாடங்கள் 
ேபாெிக்்கபபட்டை, ஒவதவாரு பாடதெிற்குப பி்றகு அென் 
பைன் எவவாறு இருந்ெை என்பலெ  ேபாெ்கர் அல்ைது 
அெி்காரதெிைிருபபவர்்கள் அ்றிந்துத்காள்வெற்கு இந்ெ 
படிவம் உபேயா்கமாய இருக்கும்.

  ெகீஷததுவ பின்தொடர் ஊழிய பைன் படிவம்

 ெந்ெிபபின் ேெெி/பாடம்: 

 பாடம் எடுதெவர்்கள் தபயர்(்கள்):

  ்கற்பிக்்கபபடும்/பார்லவயிடபபடும் நபர்்கைின் தபயர் (்கள்):

 ஊழியம் தெயெ இடம்: 

 ேபாெிக்்கபபட்ட பாடம்: 

 இந்ெப பாடம் எபபடி இருந்ெது? 

3. வாெிக்்க: யாக்ே்காபு 1:22. ேெவனுலடய வார்தலெலயக் 
ே்கட்டு, அென்படி தெயயாமற்ேபாைால், நாம் என்ை 
தெய்கிே்றாம்? 

நம்ைம நாரம வஞசதிக்கதிறவர்கைாய இருக்கதிரறாம்.

4. வாெிக்்க: மதேெயு 7:24-27. “புதெியுள்ை மனுஷைாய இருக்்க, 
இேயசுவின் வெைங்கலை ே்கட்்கி்றவர்்கைாய மாதெிரமல்ை, 
நாம் என்ை தெயயேவண்டும்?

வசனத்்தின்படி ெசயய ரவண�ம். 

5. எேபெியர் 4:11-13. சுவிேெஷ ஊழியதெின் ேவலைலய யார் 
தெயயேவண்டும்?
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ஊழதியக்கா�ர்கள என்� நதியமதிக்கபபட்ட சதிைர் 
மட�மல்ை, பரிசுத்்வான்கள அைனவரும். 

6. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 8:1,4. யார் எஙகும் தென்று 
சுவிேெஷவெைதலெப பிரெங்கிதொர்்கள்?

சதி்றபபட்ட விசுவாசதிகள அைனவரும்.

7. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 8:1,4. யார் எஙகும் தென்று 
சுவிேெஷ வெைதலெப பிரெங்கிக்்கவில்லை? 

அபரபாஸ்்ைர்கள. சஷீத்�வம் மற்�ம் சுவிரசஷத்்திற்கு 
சைபயார்்ான் ெபா�பபு என்பை் பு்திய ஏற்பாட� ஆ்தித் 
்திருசசைப ெசயல்கைிைதிருந� நாம் காணகதிரறாம்.

8. வாெிக்்க: அபேபாஸ்ெைர் 11:19-22. புெிய ஏற்பாட்டு 
ஆெிெலபயின் ்காைதெில், விசுவாெி்கள் எஙகும் தென்று, 
சுவிேெஷ வெைதலெப பிரெங்கிதொர்்கள், அபேபாஸ்ெைர் 
ெலைலமயிைாை ெலைலமததுவ குழுவிைர் பின்தொடர் 
ஊழியம்தெயது, ேபாெிதெைர், வழிநடதெிைர்.  இன்றுள்ை 
நம் ெலப்கள், ெலைலமததுவதெில் உள்ைவர்்கள் 
்காரியங்கலை தொடஙகு்கி்றார்்கள், அென்பி்றகு விசுவாெி்கள் 
பின்தொடரு்கி்றார்்கள். அபேபாஸ்ெைர் 11:19-22 வெைங்கள் 
இலெ எவவாறு உறுெிபபடுதது்கின்்றை?

பு்திய விசுவாசதிகள கதிறதிஸ்�ைவ ஏற்�க்ெகாண்டை்க் 
குறதித்� சைபக் ரகளவிபபட்டரபா�, அவர்க�க்கு 
உ்விெசயயும்படி பர்னபாைவ அனுபபினார்கள 
(வசனம்  22)

9. வாெிக்்க: 1 த்காரிந்ெியர் 12:14-18. ்கி்றிஸ்துவின் ெரீரதெிலுள்ை 
ஒவதவாரு அவயவமும் ேெலவயாைலவ. நமக்கு நாேம, 
நமக்குள் நாம் ஒபபிட்டுப பார்ததுக்த்காள்ைக்கூடாது; 
எல்ைாவற்ல்றயும் தெயவெில் நமது முழு அர்பபணிபபு 
இல்லை, மா்றா்க, நவீங்கள் எலெச தெயயேவண்டுதமன்று 
ேெவன் உங்கலைத ெகுெிபபடுதெி இருக்்கி்றாேரா, அலெ 
நவீங்கள் தெயயேவண்டும்.  இந்ெப பாடதெில்  நவீங்கள் 
தபற்றுக்த்காண்ட ெ்கவல்்கைின்படி நவீங்கள் என்ை 
தெயவ வீர்்கள்? 
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ெவைிரய ரபாய, எனக்குக் ெகா�க்கபபட�ளை 
வ�ங்கைை பயன்ப�த்�வ்ன் மூைம் இைவகைை 
நை்ட�ைறபப�த்்பப�த்�ரவன் என நான் 
நம்புகதிரறன்.
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