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உஙகளுக்கு ஆவிக்குரிய குழப்பஙகள், ்கள்விகள் இருபபின ்ெறகண்ட 
கக்்பசி எணணிறகு ம�ா்டர்பு மகாணடு, ்பகிர்ந்துமகாள்்ளலாம். அலலது 
்ெறகண்ட முகவரிக்கு கடி�ம் மூலம் ்பகிர்ந்துமகாள்்ளலாம்.

இந்த சிற்றேட்டின் செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வா்தமவா்க இருந்தவால் 
எங்க்�வாடு பகிநதுச்கவாள்ளுங்கள். இ்தனை உங்களுக்கு 
ச்தரிந்த நபர்களுக்கும் அறிமு்கபபடுத்தி ன்யுங்கள். 

நன்றி!!! 

சீர்திருத்த சததியங்கள் 
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தேவனுடைய வார்தடே எப்படிப்படைது?
	 ஒரு	 ஊழியக்காரன்	 என்்பவன்	 வவத	 சத்தியத்்த	
ததளிவகா்	வ்பகாதிககும்படியகா்	் ரத்தரகால்	நியமிக்ப்பட்டவன்.	
அவனு்்டய	பிரதகானமகான	ஆயுதம	என்னதவன்று	்பகாரத்தகால்	
அது	வதவனு்்டய	வகாரத்்தவய.	மனிதவனகாடு	வ்பசும்படியகா்	
்ரத்தர	 த்காடுத்திருககும	 வதவனு்்டய	 வகாரத்்தவய	
வவதபபுத்த்ம.	 ஆ்வவ	 ஒரு	 ஊழியக்காரன்	 ஆசகாரியனகா்	
மனிதனுககும	வதவனுககும	இ்்டயில்	இநத	வவத	புத்த்த்்த		
்வப்பவன்.	த்பகாதுவகா்	இன்்றைய	கிறிஸதவ	சமுதகாயத்்தப	
்பகாரககுமவ்பகாது		வவதத்்த	புறைக்ணித்து	வகாழுகிறை	நி்ை்ய	
நகாம	்பகாரககிவறைகாம.	அவர்ள்	வவதத்்தக	்்யகாளுவது	வ்பகாை	
ததன்்பட்டகாலும,	வவதத்்தத்வதகாடு	தசகாநத	்ருத்துக்்ையும	
கூடடி	வ்பகாதிககிறைகார்ள்.	ஆனகால்	இநத	வவதம	வ்பகாதுமகானது	
அதி்காரமுள்ைது	 என்்ப்தககுறித்து	 இநத	 ்்வயடடில்	
்பகாரபவ்பகாம.	

வேதத்தப் வ�ோதிக்கும�டியோன மனிதன் எவ்விதமோக 
கோணப்�டவேண்டும? 

	 “்ரத்தரு்்டய	 வவதத்்த	 ஆரகாயவும,	 அதின்்படி	
தசயயவும,	 இஸரவவலிவை	 ்ட்ட்ை்்ையும	
நீதிநியகாயங்்ையும	உ்பவதசிக்வும,	எஸறைகா	தன்	இருதயத்்தப	
்பககுவப்படுத்தியிருநதகான்”	(எஸறைகா	7:10).

	 வவதத்்தப	வ்பகாதிககும்படியகான	ஒவதவகாரு	மனிதனும	
இநத	அை்வக	த்காண்டிருப்பது	மி்	முககியமகான	ஒன்றைகாகும.	
இவவிதமகான	அைவு்ள்	இல்ைகாத	நி்ையில்	வ்பகாதித்தகால்	அது	
தவறு்மயகான	பிரசங்மகா்	இருககுவம	தவிர,	ஆத்துமகாக்ள்	
அதினகால்	 சநதிக்ப்ப்ட	 முடியகாது.	 ஆத்துமகாக்ள்	 அதினகால்	
உயிரபபிக்ப்ப்ட	இயைகாது.	வவதத்திவைவய	மி்	உன்னதமகான	
மறுமைரச்சி்ய	எஸறைகாவின்	ஊழியத்தில்	நகாம	்பகாரககிவறைகாம.	
ஒவதவகாரு	 வ்பகாத்னும,	 ஊழியனும	 எஸறைகா்வப	 வ்பகாை	
்காணப்படுவது	 மி்	 அவசியம.	 அவவிதமகா்	 ஒரு	 ஊழியன்	



சீர்திருத்த சததியங்கள் 

2

இல்ைகாமல்	வ்பகானகால்	அவனு்்டய	ஊழியத்தில்	்பைன்்்ை	
எதிர்பகாரக்	 முடியகாது.	 ஏன்	 நமமு்்டய	 ஊழியத்தில்	 நகாம	
்பைன்த்காடுக்	முடியகாத	நி்ையில்	வகாழ்நது	த்காண்டிருககிவறைகாம	
என்்ப்தத்	 தற்பரிவசகாதிப்பது	 மி்	 அவசியமகான	 ஒன்றைகாகும.	
வதவனு்்டய	வல்ை்ம	கு்றைநது	 வ்பகாயிறறைகா?	 வதவனு்்டய	
வகாரத்்தயின்	வல்ை்ம	அறறுபவ்பகாயிறறைகா?	இல்்ை.	எஸறைகா	
வவதத்்தக	 ்்யகாளும்படிககு	 த்பறறிருநத	 மூன்று	 விதமகான	
அமசங்்ை	 நகாம	 இஙகு	 ்பகாரககிவறைகாம.	 “்ரத்தரு்்டய	
வவதத்்த	 ஆரகாயவும,	 அதின்்படி	 தசயயவும,	 இஸரவவலிவை	
்ட்ட்ை்்ையும	 நீதிநியகாயங்்ையும	 உ்பவதசிக்வும,	
எஸறைகா	தன்	இருதயத்்தப	்பககுவப்படுத்தியிருநதகான்”	(எஸறைகா	
7:10).	அவன்	முதைகாவது	வவதத்்த	ஆரகாயவும,	இரண்்டகாவது	
அதன்்படி	தசயயவும,	மூன்றைகாவதகா்	உ்பவதசிக்வும	தசயதகான்.	
அதற்கா்த்	 தன்	 இருதயத்்த	 ்பககுவப்படுத்தின்த	 நகாம	
்பகாரககிவறைகாம.	அவன்	தன்	மூ்ை்ய	்பககுவப்படுத்தவில்்ை,	
தன்	 இருதயத்்தப	 ்பககுவப்படுத்தினகான்.	 இ்வ்ள்	
இல்ைகாமல்	 நகாம	 தசயகிறை	 ஊழியங்ள்	 தவறும	 குப்்பவய.	
ஆத்துமகாக்ளுக்கா்	 ஏதறைடுககும	 முயறசி்ள்	 எல்ைகாம	
வீணகான்வ்வை.	

	 எஸறைகா	 வவதத்்த	 ஆரகாயநதது	 மகாத்திரமல்ை,	
அதன்	 ்படி	 தசயயவும	 ்வனமகாயிருநதகான்.	 வவதத்திலுள்ை	
்காரியங்ள்	நம	வகாழ்க்்யில்	்காணகாமல்	அல்ைது	அதன்்படி	
நகாம	 தசயயகாமல்	 வ்பகாதித்தகால்	 நகாம	 மகாயமகாைக்காரர்வை.	
எஸறைகா	 என்ன	தசயகிறைகான்,	 வவதத்்த	ஆரகாயநது	அதன்்படி	
தசயதகான்.	 அதறகுப	 பிறைகுதகான்	 உ்பவதசிக்ச்	 தசல்லுகிறைகான்.	
நகாம	 தவறுமவன	 ்படித்துவிடடு	 மூ்ை	 அறி்வகத்காண்டு	
உ்பவதசிப்பத்தில்	 எவவிதமகான	 பிரவயகாஜனமும	 இல்்ை.	
ஆத்துமகாக்ள்	 அதினகால்	 இரடசிக்ப்ப்டமகாட்டகார்ள்.	
ஏதனன்றைகால்	முதைகாவது	அது	நம்மவய	்பகாதிக்வில்்ைவய.	
எஸறைகா	வதவனு்்டய	சமு்த்தில்	தன்்னத்	தகாழ்த்தி,	வவதத்்த	
ஆரகாயநது	 தன்	 இருதயத்்த	 ்பககுவப்படுத்தினகான்.	 தன்	
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இருதயத்்த	்பககுவப்படுத்தகாத	்படிககு	தசயகிறை	பிரசங்ம	வீண்.	
ஆவியகானவர	 அஙகு	 கிரி்ய	 தசயயமகாட்டகார.	 எஸறைகா்வக	
குறித்து	 மறறைவர்ள்	 என்ன	 சகாடசி	 த்காடுத்தகார்ள்?	
“்ரத்தரு்்டய	 ்ற்ப்ன்ளின்	 வகாரத்்த்ளிலும,	 அவர	
இஸரவவலுககுக	 த்காடுத்த	 ்ட்ட்ை்ளிலும,	 ்படித்துத்	
வதறின	 வவத்பகார்னகாகிய	 எஸறைகா	 என்னும	 ஆசகாரியனுககு”	
(எஸறைகா	 7:11)	 என்று	 ஒரு	 புறைஜகாதியகான	 ரகாஜகா	 எஸறைகாவிறகு	
்டிதம	எழுதுவகாரகானகால்,	எநத	அைவுககு	அவனு்்டய	்பகதி	
்வரகாககியம	அவ்ன	சுறறியிருககும	மக்்ை	்பகாதித்திருககும	
என்்ப்த	எண்ணிப்பகாருங்ள்.	அடுத்த	வசனத்்த	் வனியுங்ள்,	
“ரகாஜகாதிரகாஜகாவகாகிய	 அரதசஷ்டகா	 ்பரவைகா்த்தின்	
வதவனு்்டய	 நியகாயபபிரமகாணத்்தப	 வ்பகாதிககிறை	 உத்தம	
வவத்பகார்னகாகிய	 எஸறைகா	 என்னும	 ஆசகாரியனுககுப	 பூரண	
சமகாதகானமுண்்டகா்	வகாழ்த்தி	எழுதுகிறைது”	என்று	வவதம	்பதிவு	
தசயதுள்ைது.	உத்தம	வவத்பகார்னகாகிய	எஸறைகா	்பரவைகா்த்தின்	
வதவனு்்டய	 நியகாயபபிரமகாணத்்த	 வ்பகாதிககிறைவன்	 என்று	
சகாடசியி்டப்படுகிறைகான்.	 நமமு்்டய	 வகாழ்க்்யில்	 நம	
இருதயம	 ்பககுவப்ப்டகாமல்	 நகாம	 வதவனு்்டய	 ்ருவியகா்ப	
்பயன்்படுத்தப்ப்ட	 முடியகாது	 என்்பதில்	 எவவிதமகான	
சநவத்மும	 கி்்டயகாது.	 நம	 இருதயம	 இவவிதமகா்	
்பககுவப்ப்டவில்்ைதயன்றைகால்	வதவனு்்டய	வகாரத்்தயகானது	
மக்ள்	மத்தியில்	தகாக்த்்த	உண்டு்பண்ண	முடியகாது.	

வதேனு்டய ேோரத்தயின் �ண்புகள்: 

 “்்த்னுனைய ்வாரத்ன்தயவாைது ஜீ்னும் ்ல்்லனமயும் 
உள்�்தவாயும், இருபுறேமும் ்கருக்குள்� எந்தப பட்ையத்திலும் 
்கருக்்கவாை்தவாயும், ஆத்துமவான்யும் ஆவினயயும், ்கணுக்்கன�யும் 
ஊனையும் பிரிக்்கத்்தக்்க்தவா்க உரு்க் குத்துகிறே்தவாயும், இரு்தயத்தின் 
நினைவு்கன�யும் ்யவாெனை்கன�யும் ்ன்கயறுக்கிறே்தவாயும் 
இருக்கிறேது” (எபிசெயர 4:12)

	 வவதம	என்்பது	என்ன	என்று	ததரியகாமல்	நகாம	அ்த	
உ்பவயகா்ப்படுத்துவவகாமகானகால்	 அது	 நமககுதகான்	 ஆ்பத்து.	
ஒரு	மருத்துவர	இருககிறைகார,	அவருககு	எவவிதமகான	அறு்வ	
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சிகிச்்சயும	 தசயயத்	 ததரியகாது.	 அநத	 	 மருத்துவரி்டத்தில்	
அறு்வ	 	 சிகிச்்சக்கான	 ்ருவி்்ை	 த்காடுத்து	
அறு்வசிகிச்்ச	 தசயயுங்ள்	 என்று	 தசகால்லுவவகாமகானகால்	
என்ன	ஒரு	மதியீனமகான	்காரியம.	இநத	வவதம	என்்பது	என்ன				
என்்ப்த	 சரியகா்	 	 அறிநதுத்காள்ைகாமல்	 பிறைருககு	 நீங்ள்	
வ்பகாதிபபீர்ைகானகால்	உங்ளுககு	ஐவயகா!	இன்்றைககு	அவந்	
வ்பகாத்ர்ள்	 என்று	 தசகால்லு்பவர்ள்	 இவவிதமகா்த்தகான்	
்காணப்படுகிறைகார்ள்.	 வதவன்	 தமமு்்டய	 வவதத்தின்	
ம்த்துவங்்ை	எழுதி	 நமககுக	த்காடுத்திருககிறைகார.	ஆனகால்	
அ்வ்ள்	 நமககு	 அநநிய	 ்காரியமகா்க	 ்காணப்படுமகானகால்	
நகாம	 எநதவிதத்தில்	 வ்பகாத்ன்	 என்று	 தசகால்லிகத்காள்ை	
முடியும?	 வவதத்்த	 சரியகா்	 அறிநதுத்காள்ைகாமல்	
வ்காட்பகாடு்ள்	 (Doctrine) மட்டும்	 அறிநதிருப்பது	
எநதைவுககுப	 பிரவயகாஜனப்படும	 என்்பது	 ததரியவில்்ை.	

	 முதைகாவது	வதவனு்்டய	வகாரத்்த	என்்பது	ஜீவனுள்ைது 
(Life).	 இது	 ஜீவ்னக	 த்காடுக்ககூடிய	 வகாரத்்தயகாகும.	
மனிதன்	பிறைககும	த்பகாழுது	ஆத்துமகாவில்	மரித்தவனகா்த்தகான்	
பிறைநதிருககிறைகான்.	 நீங்ள்	 வதவனு்்டய	 வகாரத்்த்யப	
வ்பகாதிககுமத்பகாழுது	 மரித்த	 ஆத்துமகாக்ளுககு	 ஜீவ்னக	
த்காடுககும்படியகா்	 வ்பகாதிக்ப்படுகிறைது.	 வதவனு்்டய	
வகாரத்்தயகானது	அற்பமகானதல்ை,	 நீ	பிரசஙகிககும	த்பகாழுது	
உைரநத	 எலுமபு்ளுககு	முன்்பகா்	 நின்று	 த்காண்டிருககிறைகாய	
என்்ப்த	அறிநதுத்காள்.	எவசககிவய்ைப	்பகாரத்து	ஆண்்டவர	
அ்தத்தகான்	 வ்ட்டகார,	 இநத	 எலுமபு்ள்	 உயிர்்டயுமகா?	
்ப்ைய	ஏற்பகாடடில்	இருநத	ஆசகாரியர்ள்	த்பரிய	ஞகானி்ள்	
அல்ை.	 ஆனகால்	 அவர்ள்	 ஜீவ்னக	 த்காடுககும்படியகா்	
வ்பகாதித்தகார்ள்.	 இவயசு	 கிறிஸதுவும	 இநத	 வகாரத்்த்ய	
அதி்காரமு்்டயவரகா்	 வ்பகாதித்தகார.	 ைகாசருவவ	 தவளிவய	
வகா	 என்று	 தசகான்னத்பகாழுது	 மரித்திருநத	 ைகாசரு	 உயிவரகாடு	
எழுநதுவநதகான்.	ஜீவனுள்ை	வகாரத்்த்யக	த்காடுத்தத்பகாழுது	
மரித்து	 நகாறிபவ்பகான	 ைகாசரு	 ஜீவவனகாடு	 வநதகான்.	
இப்படியகா்த்தகான்	ஒரு	ஆத்துமகா	உயிர்்டகிறைது.	
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	 இரண்்டகாவதகா்	 வதவனு்்டய	 வகாரத்்த	
வல்ை்மயு்்டயது(Poweful).	இது	த்பநதத்காஸவத	ச்்ப்ளில்	
தசகால்ைப்படுகிறை	வல்ை்மயல்ை.	இன்்றைய	ச்்ப்ளில்	வல்ை்ம	
என்று	 தசகால்லி	 ்பை	 மகாயமகாைங்்ை	 தசயதுவருகிறைகார்ள்.	
மி்வும	சீரவ்்டகான	நி்ை	இது.	வதவனு்்டய	வகாரத்்தயின்	
வல்ை்ம	மி்பத்பரியது.	வதவனு்்டய	வகாரத்்த்ய	ததளிவகா்	
வ்பகாதிககுமத்பகாழுது	 மக்ளு்்டய	 இருதயங்ள்	 ஆைமகா்	
்பகாதிக்ப்படும.	 சீரதிருத்த	 வகாதி்ள்	 இநத	 மு்றை்யத்தகான்	
்்யகாண்்டகார்ள்.	 வதவனு்்டய	 வகாரத்்த	 வல்ை்மயகா்	
ஆத்துமகாக்்ை	உயிர்்டயச்	தசயததது.	

	 மூன்றைகாவதகா்	வதவனு்்டய	வகாத்்தயகானது	இருபுறைமும	
்ருககுள்ை	 ்பட்டயம.	 இருபுறைமும	 ்ருககுள்ை	 ்பட்டயம	
என்்பது,	இதறகு	நி்ரகான	ஒரு	ஆயுதம	என்்பது	கி்்டயகாது.	இது	
எநததவகாரு	 த்பகாருளிலும	 ஊடுருவககூடியது.	 அதுவ்பகாைவவ	
வதவனு்்டய	 வகாரத்்தயகானது	 எநததவகாரு	 ஆத்துமகாவிலும	
ஊடுருவககூடியது.	 மரித்த	 ஆத்துமகாவில்	 மி்பத்பரிய	
அறு்வ	சிகிச்்ச	தசயயககூடிய	்பட்டயம	இது.	எநததவகாரு	
ஆத்துமகாவும	 இநத	 வகாரத்்தககு	 எதிரத்து	 நிற்முடியகாது.	
ஆத்துமகா்வயும	 ஆவி்யயும,	 ்ணுக்்ையும	 ஊ்னயும	
பிரிக்த்தக்தகா்	 உருவக	 குத்துகிறைதகாயும	 இருககிறை	 ்பட்டயம,	
அதகாவது	 மகாமசத்திறகுறிய	 ்காரியங்்ையும,	 ஆவிககுரிய	
்காரியங்்ையும	்பகுத்துக	த்காடுககிறை	்பட்டயவம	வதவனு்்டய	
வகாரத்்த.	இது	இருதயத்தின்	நி்னவு்்ையும,	தசயல்்்ையும	
வ்்யறுக்த்தக்தகா்	தசயல்்படுவவத	வதவனு்்டய	வகாரத்்த.	
வதவனு்்டய	வகாரத்்த	எவவிதம	ஒரு	ஆத்துமகாவில்	தசயல்்படும	
என்்பது	நமமகால்	உணரமுடியகாது	அல்ைது	நமககுத்	ததரியகாது.	
ஆனகால்	 வதவனு்்டய	 வகாரத்்த	 என்ன	 வநகாக்த்திற்கா்	
த்காடுக்ப்பட்டவதகா	 அ்த	 நி்றைவவறறி	 முடிககும.	 அது	
நிச்சயம	 ஆத்துமகாவில்	 ்பகாதிப்்ப	 ஏற்படுத்தும.	 இவவிதமகா்	
வதவனு்்டய	 வகாரத்்தயகானது	 இருக்,	 நகாம	 அதனு்்டய	
தன்்ம்்ை	 அல்ைது	 குணகாதிசயங்்ைத்	 ததரியகாமல்	
வ்பகாதித்து	வருகிவறைகாம.	இவவிதமகா்	வல்ை்மயு்்டய	ஒன்று	
இநத	உை்த்தில்	உண்்டகா?	
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 “என் ்வாரத்ன்த அக்கினினயப்பவாலும், ்கன்மன்லனய 
சநவாறுக்கும் ெம்மட்டினயப்பவாலும் இருக்கிறே்தல்்ல்்வா?” (எ்ெமியவா 
23:29)

	 நகான்்காவதகா்	வதவனு்்டய	வகாரத்்தயகானது	அகனி.	
தவறுமனவம	“அகனி,	அகனி	(Fire, Fire)	”	என்று	் த்துவதினகால்	
ஒரு	பிரவயகாஜனமும	கி்்டயகாது.	வதவனு்்டய	வகாரத்்த்ய	
ததளிவகா்	வ்பகாதிககும	த்பகாழுது	எமமகாவு	சீஷர்்ைப	வ்பகாை	
இருதயம	த்காளுநதுவிடடு	எரியும.	உங்ளு்்டய	பிரசங்த்தில்	
ஆத்துமகாக்ளின்	இருதயம	த்காளுநதுவிடடு	எரிநதிருககின்றைதகா?	
சீரத்திருத்தவகாதி்ள்	 இநத	 வவதத்்த	 வ்பகாதிககுமத்பகாழுது	
ஏரகாைமகான	ஆத்துமகாக்ள்	இரடசிக்ப்பட்டகார்ள்.	அவர்ள்	
வவதத்்த	ததளிவகா்வும,	் வரகாககியத்து்டனும	வ்பகாதித்தகார்ள்.	

	 ஐநதகாவதகா்	வதவனு்்டய	வகாரத்்தயகானது	சமமடடி.	
எவவைவு	 ்டினமகான	 இருதயமகா்	 இருநதகாலும	 சரி	 அ்த	
தநகாறுககும	சமமடடியகா்	வதவனு்்டய	வகாரத்்த	இருககிறைது.	
இன்்றைககு	நீங்ள்	வவதத்்தப	புரடடிப	வ்பகாதிபபீர்ைகானகால்	
உங்ளுககு	 ஐவயகா!	 வவதத்்தக	 ்்யில்	 எடுத்துத்காண்டு	 நீ	
உன்	இஷ்டப்படி	வ்பகாதிப்பகாயகானகால்	அவந்	ஆத்துமகாக்ளுககு	
நீ	 நர்த்தின்	 வகாசைகா்க	 ்காணப்படுவகாய.	 வ்பகாத்ப்பணி	
என்்பது	மி்	மி்	உன்னதமகானது.	அ்த	நீங்ள்	விழிப்பகா்வும,	
்பயத்து்டனும,	உத்திரவகாதத்து்டனும	தசயய	வவண்டும.	

	 ்பவுல்	 தீவமகாத்வதயுககு	 எழுதுமவ்பகாது	 “சமயம	
வகாயத்தகாலும	 வகாயக்காவிட்டகாலும	 ஜகாககிர்தயகாயத்	
திருவசனத்்தப	பிரசங்ம்பண்ணு;	எல்ைகா	நீடிய	சகாநதத்வதகாடும	
உ்பவதசத்வதகாடும	 ்ண்்டனம்பண்ணி,	 ்டிநதுத்காண்டு,	 புத்தி	
தசகால்லு”	(2தீவமகா	4:2)	என்று	தசகால்லுகிறைகார.	ஆனகால்	இன்்றைககு	
ச்்ப்ள்	 என்று	 தசகால்லித்காண்டு	 ்டடுக்்த்்ையும,	
இச்ச்	 வகாரத்்த்்ையும	 வ்பசிகத்காண்டு	 ஜனங்்ை	
வவசித்தனத்திறகுள்	வழிந்டத்துகிறைகார்ள்.	ஆ்வவதகான்	வமலும	
்பவுல்	 “அவர்ள்	 ஆவரகாககியமகான	 உ்பவதசத்்தப	 த்பகாறுக்	
மனதில்ைகாமல்,	 தசவித்தினவுள்ைவர்ைகாகி,	 தங்ள்	 சுய	
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இச்்ச்ளுகவ்றறை	 வ்பகாத்ர்்ைத்	 தங்ளுககுத்	 திரைகா்ச்	
வசரத்துகத்காண்டு,	 சத்தியத்துககுச்	 தசவி்ய	 விைககி,	
்டடுக்்த்ளுககுச்	சகாயநதுவ்பகாகுங்காைம	வரும”	(2தீவமகா4:3-4)	
என்று	தசகான்னகார.	அது	இநநகாட்ளில்	வவதத்தின்	வ்பகாதுமகான	
தன்்ம்ய	 	 புறைக்ணித்து	 ந்டநது	 வருகின்றை	 ்காரியமகா்க	
்காணப்படுகின்றைது.	 இன்்றைககு	 ஊழியக்காரன்	 என்்பவன்	
்்டவுளுககு	 ஊழியம	 தசய்பவனல்ை,	 அவன்	 சகாத்தகானுககும	
மனுஷனுககுவம	 ஊழியம	 தசயகிறைகான்.	 ஆனகால்	 நீங்ள்	
வதவனு்்டய	வகாரத்்த்ய	மக்ளுககு	ததளிவகா்	வ்பகாதித்து	
புத்தி	தசகால்லுங்ள்	

	 வமலுமகா்	்பவுல்	“நீ	் றறு	நிச்சயித்துகத்காண்்ட்வ்ளில்	
நி்ைத்திரு”	 (2தீவமகா	 3:14)	 என்று	 தசகால்லுகிறைகார.	 வவதத்்த	
ஆரகாயநது	அதன்்படி	தசயயும்படியகான	்காரியம	எஸறைகாவிறகு	
மகாத்திரமல்ை,	 வகாலி்பனகாகிய	 தீவமகாத்வதயுவுககும	 அவத	
நி்ை்பகாடுதகான்	.	அதுமகாத்திரமல்ை,	“கிறிஸது	இவயசு்வப்பறறும	
விசுவகாசத்தினகாவை	 உன்்ன	 இரடசிபபுகவ்றறை	
ஞகானமுள்ைவனகாக்த்தக்	 ்பரிசுத்த	 வவத	 எழுத்துக்்ை,	 நீ	
சிறுவயதுமுதல்	அறிநதவதனன்றும	உனககுத்	ததரியும”	(2தீவமகா	
3:14)	என்று	தசகால்லுகிறைகார.	

	 ஆறைகாவதகா்	வதவனு்்டய	வகாரத்்தயகானது	இரடசிபபின்	
ஞகானத்்தக	 த்காடுககும.	 நம	 ச்்பயில்	 ஆத்துமகாக்ள்	
இரடசிக்ப்ப்ட	வவண்டுமகானகால்	வதவனு்்டய	வகாரத்்த்ய	
ததளிவகா்	வ்பகாதிக்ப்ப்ட	வவண்டும.	ஒரு	மனிதன்	இரடசிககும	
்படியகா்	 வதவன்	 த்காடுத்த	 த்பகாககிஷவம	 வதவனு்்டய	
வகாரத்்ததகான்.	வதவனு்்டய	வகாரத்்தயின்	ஒரு	எழுத்தகாகிலும,	
எழுத்தின்	உறுப்பகாகிலும	ஒழிநதுவ்பகாவதில்்ை.	இ்தவய	நீங்ள்	
வ்பகாதியுங்ள்,	இ்தவய	ஆத்துமகாக்ளுககு	உணவகா்	்பகிரநது	
த்காடுங்ள்.	 வவதம	 ்காண்பிககும	 கிறிஸது்வயும,	 வவதம	
வ்பகாதிககும்படியகான	வழி்யயும	ஆத்துமகாக்ளுககு	ததளிவகா்	
எடுத்துச்	தசகால்லுங்ள்.	வவதவம	கிறிஸதுவின்	சுவிவசஷத்்த	
வ்பகாதிககிறைது.	 அதன்	 மூைமகா்	 மகாத்திரவம	 ஆத்துமகாக்ள்	
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இரடசிக்ப்ப்ட	முடியும.	ஏதனனில்	“வவதவகாககியங்தைல்ைகாம	
வதவ	ஆவியினகால்	அருைப்படடிருககிறைது”	(2தீவமகா	3:16)	என்று	
வவதம	தசகால்லுகிறைது.	இநத	வவதவம	வதவனு்்டய	மனித்ன	
வதறினவனகா்	 மகாறறுகிறைது.	 வதறினவன்	 என்்பது	 ஆவிககுரிய	
முதிரச்சி்யயும,	 வதரச்சி்யயும	 சுடடிக	 ்காண்பிககிறைது.	
வமலும	 எநததவகாரு	 ஆவிககுரிய	 நறகிரி்யயும	 தசயயத்	
தகுதியுள்ைவனகா்	 ஒரு	மனித்ன	இநத	 வவதம	மகாறறுகிறைது.	
இஙகு	தசகால்ைப்படும	தகுதி	என்்பது	வதவனு்்டய	திட்டத்தில்	
சரியகா்	 த்பகாருநதிகத்காண்்டவன்	 என்்ப்த	 ்காண்பிககிறைது.	
வதவனு்்டய	 அ்ைபபுககு	 ்பகாத்திரவகானகா்	 அவன்	
்காணப்படுவகான்.	 அவனி்டத்தில்	 ஆவிககுரிய	 ்னி்ளும,	
ஆவிககுரிய	 தசயல்்பகாடும	 ்காணப்படும.	 அவனி்டத்தில்	
மகாமசத்தின்	 கிரி்ய்ள்	 வமவைகாங்காது.	 வதவனு்்டய	
உன்னதமகான	 ்பகாத்திரமகா்	 உன்்ன	 மகாறறைப்பயன்்படுவது	
வதவனு்்டய	 வகாரத்்தவய.	 நமமு்்டய	 ஊழியத்தின்	
வதகால்வி்ளுககு	்காரணம	வதவனு்்டய	வகாரத்்த்ய	சரியகா்	
்்யகாைகாமல்	இருப்பவத.	

	 இநத	 வவதமகானது	 ்டடுக்்த்ள்	 அல்ை,	
ஆவ்வதகான்	 ்பவுல்	 “நகான்	 வதவனுககு	 முன்்பகா்வும,	
உயிவரகாடிருககிறைவர்்ையும	 மரித்தவர்்ையும	
நியகாயநதீரக்பவ்பகாகிறை	 ்ரத்தரகாகிய	 இவயசு	 கிறிஸதுவுககு	
முன்்பகா்வும,	அவரு்்டய	பிரசன்னமகாகுத்ையும	அவரு்்டய	
ரகாஜயத்்தயும	 சகாடசியகா்	 ்வத்துக	 ்ட்ட்ையிடுகிவறைன்”	
(2தீவமகா	 4:1)	 என்று	 எழுதுகிறைகார.	 இது	 வதவனு்்டய	
வகாரத்்த.	 இதறகு	 சகாடசியகா்	 வகாரத்்தயகாகிய	 ஜீவனுள்ை	
்்டவு்ைவய	்பவுல்	சுடடிக	்காண்பிககிறைகார.	இநத	வவதத்்த	
அல்ைது	 வதவனு்்டய	 வகாரத்்த்ய	 அற்பமகான	 ஒன்றைகா்	
எண்ணகாதீர்ள்.	 இநத	 வகாரத்்த்ய	 சரியகா்	 வ்பகாதிககும	
த்பகாழுது	வதவனு்்டய	ச்்ப்ள்	் ட்டப்படும,	ஆத்துமகாக்ளில்	
இருதயங்ளில்	 ்பகாதிப்்ப	 ஏற்படுத்தும.	 ்பவுல்	அப்படித்தகான்	
வதவனு்்டய	 வகாரத்்த்ய	 சுறறித்	 திரிநது	 வ்பகாதித்தகார.	
ஜனங்ள்	 இரடசிக்ப்பட்டகார்ள்.	 இன்்றைககு	 நகாம	
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வ்பகாதிககும	 த்பகாழுது	 எஙவ்	 ஆத்துமகாக்ள்	 இருதயத்தில்	
குத்தப்படுகிறைகார்ள்?	இன்்றைககு	ச்்பககு	ஒருவன்	தசன்றைகாவை	
அவ்ன	வதவனு்்டய	பிள்்ை	என்று	அ்ைககிறைகார்ள்.	இது	
மி்வும	்பரிதகா்பமகான	ஒரு	நி்ையகாகும.	இன்்றைய	கிறிஸதவம	
என்்பது	 மகாமசத்திறகுரிய	 ்காரியமகா்	 ்காணப்படுகிறைது.	
நித்தியமகான	வகாழ்்வ	குறித்ததகான	ஒரு	உணரவவ	இல்ைகாமல்	
மகாறறிவிடுகிறைகார்ள்.	 அன்்பகானவர்வை!	 இன்்றைககு	 நகாம	
மி்வும	வமகாசமகான	கிறிஸதவ	சீரத்ட்ட	சமுதகாயத்தில்	வகாழ்நது	
த்காண்டிருககிவறைகாம.	 நீங்ள்	வவதத்வதகாடு	ஒன்்றையும	கூடடி	
வ்பகாதிக்காதீர்ள்.	வவதம	முழுக்	முழுக்	வ்பகாதுமகானது.		நீங்ள்	
வதவனு்்டய	அ்ைபபுககு	்பகாத்திரவகான்்ைகா்	இருங்ள்.	

கர்தேர இநே வார்தடேகடை ஆசீரவதிப்பாராக! ஆமென்!




