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உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய குழப்பங்கள், கேள்விகள் இருப்பின் மேற்கண்ட
கைபேசி எண்ணிற்கு த�ொடர்பு க�ொண்டு, பகிர்ந்துக�ொள்ளலாம். அல்லது
மேற்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலம் பகிர்ந்துக�ொள்ளலாம்.

சீர்திருத்த சத்தியங்கள்
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தேவனைத் துதியுங்கள்

“பூமியின் குடிகளே, எல்லாரும் கர்த்தரைக் கெம்பீரமாய்ப்
பாடுங்கள்” (சங்கீதம் 100:1).

அன்பானவர்களே! இந்த வருடத்தை நாம் நிறைவு செய்து,
புதிய ஆண்டிற்குள் பிரவேசித்திருக்கிற வேளையிலே உங்களுடைய
இருதயங்களில் இந்த உண்மையான சந்தோஷம் இருக்கிறதா?
கர்த்தரை தனிப்பட்ட விதத்தில் அறிந்திருப்பது எவ்வளவு ஒரு
சிலாக்கியமான காரியம். கர்த்தரை நாம் தனிப்பட்ட விதத்தில்
அறிந்திராத வரைக்கும், நாம் நிச்சயமாக சந்தோஷமான இந்த
கெம்பீரமான சத்தத்தை நம்மால் ஏற்படுத்த முடியாது. கர்த்தரை
தனிப்பட்ட விதத்தில் அறிந்திருப்பது மிகவும் அவசியமான
ஒன்றாகும். ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையை கர்த்தரிடத்தில்
ஒப்புக்கொடாமல் இருப்பீர்களானால், இதுவே ஏற்றவேளையாக
இருக்கிறது உங்களை கர்த்தருக்கு ஒப்புக்கொடுக்கும் படியாக
வேண்டிக்
க�ொள்ளுகிறேன்.
கர்த்தருக்கு
ஒரு
மனிதனின்
ஒப்புக்கொடாத வாழ்க்கை மிகவும் கடினமானதாக, இஸ்ரவேல்
ஜனங்களைப்
ப�ோன்று
முணுமுணுப்பும்,
முறுமுறுப்பும்
காணப்படும். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தரே சகலத்தையும்
ஆளுகை செய்கிறவராக, தீர்மானிக்கிறவராக,
நடத்துகிறவராக
இருக்கிறார் என்ற உறுதித்தன்மை காணப்படும். கர்த்தருடைய
பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு சிறிய காரியமும்,
நன்மைக்காகவே தீர்மானித்து வழிநடத்துகிறார். இந்த சிற்றேட்டின்
மூலமாக உங்கள் முன் ஆறு காரியங்களை வைக்கிறேன், ஏன் நாம்
கெம்பீரமான சத்தத்துடன் கர்த்தரைப் புகழ்ந்து பாடவேண்டும்
என்பதை உங்களுக்கு உணர்த்துவிக்கும் படியாக விரும்புகிறேன்.

1. கர்த்தருடைய முடிவில்லாத நன்மைத்துவத்திற்காக நாம் தேவனுக்கு துதி
செலுத்த வேண்டும்:

அநேக சமயங்களில் நாம் என்ன செய்கிற�ோம், நம்முடைய
நினைவுகளுக்கு மாறாக சூழ்நிலைகள் அமைகின்ற ப�ொழுது
அதிகமாக ச�ோர்ந்து ப�ோகிற�ோம். ஆனால் வேதம் தெளிவாகச்
ச�ொல்லுகிறது, கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஒரு
பிரத்யேகமான திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் என்று. ஒரு
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உன்னதமான ந�ோக்கத்துடன் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையையும்
அவர் தீர்மானித்திருக்கிறார், ஆகவே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில்
எல்லாவற்றையும் நன்மைக்கு ஏதுவாகவே அவர் அனுமதிக்கிறார்.
ஒருவேளை நடக்கின்ற நிகழ்வுகள் அந்த நேரத்திலே எதிர்மாறாகவும்,
பாடுகள் நிறைந்ததாகக் காணப்பட்டாலும் அதிலும் நித்தியத்திற்கு
ஏதுவான நன்மையைக்
கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். கர்த்தர்
ஒவ்வொரு
பிள்ளையையும்
உன்னதமான
காரியத்திற்காக
உருவாக்குகிறார். ஆகவே தம்முடைய மகிமையான ந�ோக்கத்தின்
படியாக, சில வேளைகளில் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே
கடினமான சூழ்நிலைகளையும், பாதிப்புகளையும் அனுமதிக்கிறார்,
ஏனெனில் நம்மை உருவாக்கும் படியாக. கர்த்தருடைய பிள்ளைகள்
தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இடர்பாடுகள், நெருக்கங்களைச்
சந்திக்கின்ற வேளையிலும், அது கர்த்தர் தம்மை அழிக்கும்
படியாக அல்ல, தம்மை உருவாக்கும் படியாக நன்மைக்கு
ஏதுவாக அனுமதித்திருக்கிறார் என்று அறிந்திருக்கிறார்கள்.
ஆகவேதான் பவுல், “அன்றியும், அவருடைய தீர்மானத்தின்படி
அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்புகூருகிறவர்களுக்குச்
சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறதென்று அறிந்திருக்கிற�ோம்”
(ர�ோமர் 8:28) என்று ச�ொல்லுகிறார். இதுதான் கர்த்தருடைய
ஒவ்வொரு பிள்ளையின் ஆவிக்குரிய நிலைபாடாக இருக்கிறது.

உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய மிகவும்
கடினமான காரியம் கூட கர்த்தர் தாமே அனுமதித்திருக்கிறார்
என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? உங்களை அழைத்தவரை
நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு
ந�ோக்கமில்லாமல்
உபத்திரவத்தை
அவர்
அனுமதிப்பாரா?
மேலும் பவுல் ச�ொல்லுகிறார், “தம்முடைய குமாரன் அநேக
சக�ோதரருக்குள்ளே முதற்பேறானவராயிருக்கும்பொருட்டு, தேவன்
எவர்களை முன்னறிந்தார�ோ அவர்களைத் தமது குமாரனுடைய
சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்கு முன்குறித்திருக்கிறார்” (ர�ோமர்
8:29). தேவன் உங்களை, கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பாக
மாற்றும்படிக்கு அழைத்திருக்கிறார். ஆம்! நீயும், நானும்
இயேசுகிறிஸ்துவைப் ப�ோல வாழ்ந்து, அவருக்குப் பணி செய்யும்
படியாக நம்மை அழைத்திருக்கிறார். இதுதான் நம்முடைய
வாழ்க்கையில் நேரிடுகிற ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளின்உன்னதமான
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ந�ோக்கம். கர்த்தர் நம்முடைய பெருமையை உடைத்து, நம்
சுயத்தை சார்ந்த மனநிலையை உடைத்து, கர்த்தரைத் தவிர
மற்றவர்களைச் சார்ந்திருக்கும் நம்முடைய நிலையை மாற்றி
நம்மை சுத்திகரிக்கிறார். இயேசுவைப் ப�ோல, அவருடைய
சாயலுக்கு ஒப்பாக மாற்றும்படிக்கு இந்த காரியங்களை நம்மில்
அனுமதிக்கிறார். ஆகவே நாம் இதை அறிந்து, சகலமும்
நன்மைக்காவே தேவன் அனுமதிக்கிறார் என்பதை அறிந்துக�ொள்ள
வேண்டும்.
ஏனென்றால்
கர்த்தர்
நல்லவர்.
“கர்த்தரைத்
துதியுங்கள், அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது” (1
நாளா 16:34). கர்த்தரின் நன்மைத்தன்மைக்காக நாம் அவரைத்
துதித்து ஆராதிக்கவேண்டும். “கர்த்தரைத் துதியுங்கள்; அவர்
நல்லவர், அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது” (சங்கீதம் 107:1) என்று
வேதம் ச�ொல்லுகிறது. அவருடைய கிருபை ஒரு குறிப்பிட்ட
நாட்களுக்கு மாத்திரமல்ல, அது என்றுமுள்ளது. அவருடைய
கிருபைகளுக்கு முடிவில்லை. நமக்கு ஏற்படுகிற எதிர்மாறான
சூழ்நிலைகளுக்காக நாம் வருத்தப்படுவதில் ஒரு பிரய�ோஜனமும்
கிடையாது.
அவ்விதமான
சூழ்நிலையில்
சாத்தானானவன்
நம்முடைய எண்ணங்களை கர்த்தருக்கு எதிராக தூண்டிவிடுவான்.
அவன் உன்னைப்பார்த்து, எதற்காக தேவன் உனக்கு இதை
அனுமதித்திருக்கிறார்? ஏன் உனக்குமட்டும் இந்த நிலை? என்று
கேட்பான். நீங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இருந்தால், நான்
விசுவாசிக்கிற தேவன் நித்தியத்திற்கும் நல்லவர், என்னுடைய
நன்மைக்காவே இதை அனுமதித்திருக்கிறார் என்று விசுவாசத்தை
அறிக்கை செய்வீர்கள்.
ஆகவே முதலாவது காரியம்,
நமக்கு நேரிடுகிற எந்தவ�ொரு சூழ்நிலையும் நம்முடைய நித்திய
வாழ்க்கைக்கு நன்மையாகவே, தேவன் அனுமதித்திருக்கிறார் என்று
நாம் அவரைத் துதித்து ஆராதிக்கவேண்டும்.

2. இயேசுகிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக நாம் சந்தோஷமாக தேவனுக்கு துதி செலுத்த
வேண்டும்:

நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் இயேசுகிறிஸ்துவை
நம்முடைய இரட்சிப்புக்காகத் தந்தருளினார். கர்த்தர் நம்மை
பாவம் என்கிற உளையான சேற்றிலிருந்து தூக்கியெடுத்திருக்கிறார்.
பாவத்திலிருந்து விடுதலையைப் பெற்ற தேவப்பிள்ளைகள் ஒரு
பெரிய சந்தோஷத்தைக் கண்டைவார்கள். “தேவசமாதானம்
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உங்கள் இருதயங்களில் ஆளக்கடவது, இதற்கென்றே நீங்கள் ஒரே
சரீரமாக அழைக்கப்பட்டீர்கள்; நன்றியறிதலுள்ளவர்களாயுமிருங்க
ள். கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும்
பரிபூரணமாக
வாசமாயிருப்பதாக;
சங்கீதங்களினாலும்
கீர்த்தனைகளினாலும் ஞானப்பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர்
ப�ோதித்துப் புத்திச�ொல்லிக்கொண்டு, உங்கள் இருதயத்திலே
கர்த்தரைப்
பக்தியுடன்
பாடி;
வார்த்தையினாலாவது
கிரியையினாலாவது, நீங்கள் எதைச் செய்தாலும், அதையெல்லாம்
கர்த்தராகிய
இயேசுவின்
நாமத்தினாலே
செய்து,
அவர்
முன்னிலையாகப் பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரியுங்கள்”
(க�ொல�ோ 3:15-17) என்று பவுல் ச�ொல்லுகிறார். கர்த்தராகிய
இயேசுகிறிஸ்து உங்களை இரட்சித்திருக்கிறாரா? அவரை நீங்கள்
அறிந்திருக்கிறீர்களா? ஒருவேளை நீங்கள் உங்களுடைய அறிவைச்
சார்ந்து அறிந்திருக்கலாம். ஆனால் தனிப்பட்ட விதத்தில்
உங்களுடைய அனுபவத்தினாலே உங்கள் இருதயங்களிலே
அவரை அறிந்திருக்கிறீர்களா? அவர் உங்கள் பாவங்களை
மன்னித்திருக்கிறாரா? ஒரு மனிதன் இரட்சிக்கப்படும் ப�ொழுது
தேவன் அவனை நீதிமானாக அங்கீகரிக்கிறார். அவன் மேல்
பற்றியெரிந்த நீதியான ஆக்கினை நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து அவன்
நீக்கப்பட்டு, புதிதாக பிறந்த மனிதனைப் ப�ோல மாற்றப்படுகிறான்.
கர்த்தருக்கும்
அவனுக்கும்
இடையே
உள்ள
த�ொடர்பு
புதுப்பிக்கப்படுகின்றது. அன்பானவர்களே! கர்த்தர�ோடு உங்களுக்கு
ஜீவனுள்ள த�ொடர்பு இருக்கிறதா? ஒரு இரட்சிக்கப்பட்ட
மனிதனுக்கு ஏதேன் த�ோட்டத்தில் துண்டிக்கப்பட்ட உறவு
புதுப்பிக்கப்படுகிறது. ஒரு பாவி தேவன�ோடு ஒரு ஜீவனுள்ள
த�ொடர்பை க�ொண்டிருப்பது மிகவும் விந்தையான காரியமாக
இருக்கிறது. ஆகவேதான் பவுல், “தேவசமாதானம் உங்கள்
இருதயங்களில் ஆளக்கடவது, இதற்கென்றே நீங்கள் ஒரே சரீரமாக
அழைக்கப்பட்டீர்கள்;
நன்றியறிதலுள்ளவர்களாயுமிருங்கள்”
(க�ொல�ோ 3:15) என்று ச�ொல்லுகிறார்.
அன்பானவர்களே! எது உங்கள் இருதயங்களை ஆளுகிறது?
விசுவாசமின்மையா, பயமா, கஷ்டங்களைக் குறித்த கவலையா,
எதிர்காலத்தைக் குறித்த நம்பிக்கையின்மையா இவைகளெல்லாம்
இருதயத்தின் சமாதானத்தை எடுத்துப்போடுகிறது. ஆனால்
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கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்து நம் இரட்சகராக இருக்கும்பொழுது
தேவசமாதானம் நம் இருதயத்தை ஆளுகை செய்யும். அன்பான
சிநேகிதரே! உங்களுடைய இருதயங்களில் தேவசமாதானம்
ஆளுகை செய்கிறதா? உங்கள் இருதயம் நீங்கள் இயேசுவை
அறிந்திருக்கிறீர்களா, இல்லையா என்பதை வெளிப்படுத்தும்.
யாருடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறத�ோ, நீதியான
நியாயத்தீர்ப்பு யாரிலிருந்து எடுத்துப்போடப்பட்டிருக்கிறத�ோ,
யாருடைய இருதயம் புதுப்பிக்கப்பட்டு கர்த்தர�ோடு நெருக்கமான
உறவு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறத�ோ அந்த மனிதன் இயேசுவிற்காக
கர்த்தரைத் துதிப்பான்.

3. இடுக்கமான சூழ்நிலையிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாத்த கிருபைக்காக நாம் துதி
செலுத்த வேண்டும்:

எவ்வளவ�ோ முறை நமக்கு தெரிந்தும், தெரியாமலும்
கர்த்தர்
நம்மைப்
பாதுகாத்திருக்கிறார்.
உங்களுடைய
பயணத்திலும், இடுக்கமான சூழ்நிலையிலும் இம்மட்டும் தேவ
கிருபையினாலே பாதுக்காக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ஆகவேதான்
தாவீது இராஜா, “உமது கிருபையிலே களிகூர்ந்து மகிழுவேன்;
நீர் என் உபத்திரவத்தைப் பார்த்து, என் ஆத்தும வியாகுலங்களை
அறிந்திருக்கிறீர். சத்துருவின் கையில் என்னை ஒப்புக்கொடாமல்,
என் பாதங்களை விசாலத்திலே நிறுத்தினீர்” (சங்கீதம் 100:7-8)
என்று சங்கீதம் பாடுகிறான். அநேக சமயங்களில் துன்பங்களை
சந்திக்கிற வேளையிலே நாம் தனிமையாக உணருகிற�ோம். மேலும்
பாதுகாப்பற்ற நிலையில், கைவிடப்பட்டோம் என்று உணருகிற�ோம்.
அன்பானவர்களே! இயேசுகிறிஸ்துவை அறிந்திராத ஒரு மனிதன்
அப்படிப்பட்ட நிலையில் வாழுவான். இயேசு கிறிஸ்துவை தன்
ச�ொந்த இரட்சகராக அறிந்திருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு இந்த
சங்கீதக்காரனைப் ப�ோல, கர்த்தாவே நீர் என் உபத்திரவத்தைப்
பார்த்து, என் ஆத்தும வியாகுலங்களை அறிந்திருக்கிறீர் என்று
ச�ொல்லுவான். கர்த்தருக்கு உங்கள் வியாகுலங்கள் தெரியும்.
உங்களுடைய ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்தின் நிலையையும்
தேவன் அறிந்திருக்கிறார். அப்படியானால் ஏன் தனிமையாக
உணரவேண்டும்? உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் ச�ோர்ந்து
ப�ோவதற்கு காரணமென்ன? அப்படி நாம் இருக்கத் தேவையில்லை.
இங்கு தாவீது இராஜா,
“உமது கிருபையிலே களிகூர்ந்து
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மகிழுவேன்; நீர் என் உபத்திரவத்தைப் பார்த்து, என் ஆத்தும
வியாகுலங்களை அறிந்திருக்கிறீர். சத்துருவின் கையில் என்னை
ஒப்புக்கொடாமல், என் பாதங்களை விசாலத்திலே நிறுத்தினீர்”
என்று ச�ொல்லுகிறார். தேவன் நம்மைமீட்டு விடுதலையின் இடத்தில்
நிறுத்தியிருக்கிறார். இதுவே ஒரு இரட்சிக்கப்பட்ட மனிதனின்
எண்ணமும், இருதயத்தின் வெளிப்பாடாக காணப்படும். ஆகவே
நாம் கர்த்தருடைய சமுகத்திலே ஆனந்த சத்தத்தோடு, துதிய�ோடு
தேவனை ஆராதிப்பது எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமான காரியம்.

4. இரட்சிப்பில் பரிபூரணமான விடுதலையை க�ொடுத்ததற்காக தேவனை நாம்
துதிக்க வேண்டும்:

கர்த்தர்
எப்பொழுதும்
நம்முடனே
இருப்பதினால்,
அவர் ஒருப�ோதும் நம்மைக் கைவிடார். நம்முடைய ஒவ்வொரு
இடுக்கமான சூழ்நிலையிலும் நம்மோடு கூட இருக்கிறார்.
நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு அடியிலும் நம்மோடு
கூட இருக்கிறார். அவர் எப்பொழுதும் நமக்கு உதவி செய்ய
ஆயத்தமாகவே
இருக்கிறார்.
அதுமாத்திரமல்ல,
நம்மை
முடிவுபரியந்தம் பாதுகாக்கிறார். இந்த உலகத்தில் வாழ்க்கையானது
பாடுகள் நிறைந்தது என்பது உண்மைதான். ஆனால் கர்த்தர்,
நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை தாங்குவேன் என்கிறார்.
நெருப்பைப�ோன்ற ச�ோதனைகள் வந்தாலும் அதிலிருந்து உன்னை
மீட்பேன் என்கிறார். நான் உன்னை கைவிடமாட்டேன் என்று
இந்த வேதத்திலே தேவன் ச�ொல்லுகிறார். “கிறிஸ்துவைப்பற்றிய
சாட்சி உங்களுக்குள்ளே ஸ்திரப்படுத்தப்பட்டபடியே,
நீங்கள்
இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் எல்லா உபதேசத்திலும் எல்லா
அறிவிலும், மற்றெல்லாவற்றிலும், சம்பூரணமுள்ளவர்களாக்கப்ப
ட்டிருக்கிறபடியால், அவர் மூலமாய் உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட
தேவகிருபைக்காக,
நான்
உங்களைக்குறித்து
எப்பொழுதும்
என் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்” (1 க�ொரி 1:4-6) என்று
பவுல் ச�ொல்லுகிறார். உங்கள் வாழ்க்கையின் கடினமான
சூழ்நிலையைக் கடந்துப�ோக, கர்த்தர் உங்களை கிருபையின் மூலம்
பெலப்படுத்துகிறார். அவருடைய பெலத்தை உங்களுக்கு க�ொடுத்து
உங்களை வழிநடத்துகிறார். எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷமான
காரியமிது. ஆகவேதான் பவுல், “மரணமே! உன் கூர் எங்கே?
பாதாளமே! உன் ஜெயம் எங்கே? மரணத்தின் கூர் பாவம்,
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பாவத்தின் பெலன் நியாயப்பிரமாணம். நம்முடைய கர்த்தராகிய
இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயங்கொடுக்கிற தேவனுக்கு
ஸ்தோத்திரம்” (1 க�ொரி 15:55-57) என்று ச�ொல்லுகிறார்.
அன்பானவர்களே! உங்கள் மரணம் வரைக்கும், மரணத்திலும்
கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலையைக் க�ொடுக்கிறார். தேவனை அறிந்த
மனிதன் மரணத்தைக் குறித்துப் பயப்படமாட்டான். ஏனென்றால்
அவன் எங்கே ப�ோகிறான், என்பதை அறிந்திருக்கிறான். ஆகவே
அவனுடைய இருதயம் எப்பொழுதும் கர்த்தர�ோடு இருக்கிறது.
அவன் எதற்கும் அஞ்சமாட்டான். அன்பானவர்களே! இனியும்
நீங்கள் சந்தோஷமற்ற இருதயத்தைக் க�ொண்டிராமல், கர்த்தர்
செய்த சகல நன்மைகளுக்கும் எப்போதும் துதிப்போம்.

5. தேவன் ஜெபத்திற்கு பதிலளிப்பதற்காக தேவனுக்கு நாம் துதி செலுத்த
வேண்டும்:

கர்த்தரை அறிந்த ஒரு மனிதன் எவ்வளவு துன்பங்கள்
வந்தாலும், கஷ்டங்கள் நேரிட்டாலும், அவன் கர்த்தரை ந�ோக்கி,
கர்த்தாவே எனக்கு இரங்கும் என்று கூப்பிடுவான். எவ்வளவு முறை
தேவன் உங்கள் ஜெபத்திற்கு பதிலளித்திருக்கிறார்? அது உங்கள்
அனுபவமாக இருக்கிறதா? உங்களுடைய துன்பங்கள் பாடுகள்
வேளையிலே நீங்கள் கர்த்தரை ந�ோக்கிக் கூப்பிடுகிறீர்களா?
நீங்கள் விசுவாசத்தோடு கர்த்தரை ந�ோக்கிப் பார்க்கிறீர்களா? அவர்
மெய்யாலுமே உங்களுடைய ஜெபத்திற்கு பதிலளிக்கிறார் என்பதை
தனிப்பட்ட விதத்தில் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா? இன்றைக்கு
அநேகர் கர்த்தரை ந�ோக்கிக் கூப்பிடாமல் இருப்பதை உணர்ந்து
நான் துக்கப்படுகிறேன். உங்கள் வாழ்க்கையில் கடினமான
சூழ்நிலைகளைக் கடந்து ப�ோகிறீர்கள். அநேக சமயங்களில்
உங்களையே நீங்கள் துக்கப்படுத்திக் க�ொள்ளுகிறீர்கள். மேலும்
மற்றவர்களை குற்றப்படுத்துகிறீர்கள் அல்லது சூழ்நிலைகளைக்
குற்றம்சாட்டுகிறீர்கள் அல்லது மற்ற பல காரியங்கள் மேல்
குற்றம்சாட்டுகிறீர்கள். ஆனால் உங்கள் ஜெபத்திற்கு பதிலளிக்கிற
தேவனை நீங்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. உங்களுக்கும் தேவனுக்கும்
இடையே
உள்ள
த�ொடர்பு
இணைக்கப்படவில்லை.
இரட்சிக்கப்படுகிற
ஒவ்வொரு
பிள்ளையிலும்,
ஏதேனில்
இழந்துப�ோன த�ொடர்பு மீண்டுமாக புதுப்பிக்கப்படுகிறது. நீங்கள்
இரட்சிக்கப்படாததினால், மெய்யாலும் மனந்திரும்பாததினால்,
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தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் உண்மையுள்ளவர் ஜீவனுள்ளவர்
என்கிற அனுபவம் உங்களில் இல்லாததினாலே, நீங்கள் கடினமான
சூழ்நிலைகளைச்
சந்திக்கிறப�ொழுது
அங்கும்
இங்குமாக
அலைகிறீர்கள்.“தேவனுக்குப் பயந்தவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும்
வந்து கேளுங்கள்; அவர் என் ஆத்துமாவுக்குச் செய்ததைச்
ச�ொல்லுவேன். அவரை ந�ோக்கி என் வாயினால் கூப்பிட்டேன், என்
நாவினால் அவர் புகழப்பட்டார். என் இருதயத்தில் அக்கிரமசிந்தை
க�ொண்டிருந்தேனானால், ஆண்டவர் எனக்குச் செவிக�ொடார்.
மெய்யாய் தேவன் எனக்குச் செவிக�ொடுத்தார், என் ஜெபத்தின்
சத்தத்தைக் கேட்டார். என் ஜெபத்தைத் தள்ளாமலும், தமது
கிருபையை என்னைவிட்டு விலக்காமலும் இருந்த தேவனுக்கு
ஸ்தோத்திரமுண்டாவதாக”
(சங்கீதம்
66:16-20).
எவ்வளவு
ஒரு உன்னதமான சாட்சி இது! நாம் அவருடைய சமுகத்திலே
துதிய�ோடும், புகழ�ோடும், பயபக்திய�ோடும் வரவேண்டாமா?

6. நம்முடைய உபத்திரவங்களுக்காக தேவனுக்கு நாம் துதி செலுத்த வேண்டும்:

உபவத்திரவங்கள் நமக்கு துன்பமாக காணப்பட்டாலும்,
தேவன் அதனூடாக நன்மையைக் க�ொடுத்திருக்கிறார். இந்த
உபத்திரவங்கள் யாவும் நம்மை நேசிக்கிற தேவனால் நமக்கு
அனுமதிக்கப்பட்டவை. அது நம்மை அழிக்கும் படியாக அல்ல, ஒரு
மெய்யான ந�ோக்கத்திற்காக. ஆகவே ஒரு கிறிஸ்தவன் உபத்திரவங்கள்
நேரிடும்பொழுது அதைக்குறித்து சந்தோஷப்படுவான். ஆகவே
அவன் துன்பங்களிலும் சந்தோஷமாக தேவனுடைய சமுகத்தை
கிட்டிச் சேருவான். “நிர்வாணியாய் என் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து
வந்தேன்; நிர்வாணியாய் அவ்விடத்துக்குத் திரும்புவேன்; கர்த்தர்
க�ொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார்; கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு
ஸ்தோத்திரம் என்றான்” (ய�ோபு 1:21) என்று ய�ோபு கர்த்தருடைய
நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ச�ொல்லுகிறார். ய�ோபு அனுபவித்த
உபத்திரவங்கள் மத்தியில் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ச�ொல்லக்கூடிய
நிலையிலா இருந்தார்? ய�ோபு கடந்து சென்ற உபவத்திரவங்கள்
துன்பங்கள�ோடு கூட நம்முடைய உபத்திரவங்களை ஒப்பிட்டுப்
பார்க்கும் ப�ொழுது நம்முடைய உபத்திரவங்கள் ஒன்றுமில்லை.
ய�ோபு தன்னுடைய கடும் துன்பத்தின் மத்தியிலும் தேவனை
ஸ்தோத்திரித்து வணங்குகிறார். ஒரு மனிதனாலே துன்பங்களுக்கு
மத்தியிலே தேவனை ஆராதிக்க முடியுமா? ஆம்! அவனாலே
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முடியும். அவன்தான் கிறிஸ்தவன். அவன்தான் தேவனுடைய
பிள்ளை. ஏனென்றால் கர்த்தர் அவனுடைய பாவங்களை மன்னித்து,
கிறிஸ்துவின்
சாயலுக்கு
ஒப்பாக
மாற்றப்பட்டிருக்கிறான்.
தேவனுக்கும் அவனுக்கும் இடையே இருந்த பிரிவு நீக்கப்பட்டு
தேவன�ோடு உறவு க�ொள்ளுகிறான். இந்த உலகத்தில் அவன்
வாழ்ந்தாலும் அவனுடைய நித்திய வீடு பரல�ோகத்திலிருக்கிறது.
ஆம்! இந்த உலகத்தில் தேவனுடைய பிள்ளை பரதேசியாக
வாழ்ந்தாலும், அவனுடைய நித்திய வீடு பரல�ோகத்தில் இருக்கிறது.
ஆகவே தேவன் செய்திருக்கிற இவ்வளவான நன்மைகளை
நினைத்து, துதிய�ோடு தேவனுக்கு மகிமை செலுத்தும்படியாக
அவர் சமுகத்திற்கு நாம் ப�ோகவேண்டாமா?

கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக! ஆமென்!
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