
தேவனைத் துதியுங்கள்
(Praise The Lord)

டாகடர். தடவிட் இளஙத்காவன் 



சீர்திருத்ே பாப்டிஸ்ட் திருச்சனப
Reformed Baptist Church
295, சாந்தி நகர், ஏறகாடு மெயின்ராடு, 

்சலம்-636008.
கைபேசி எண்:     +91   98427  67184

இகையதளம்:

www.tamilchristianmessages.com

www.reformedbaptistchurch.in    

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

சீர்திருத்த சததியங்கள் 

# சீர்திருத்த பாப்டிஸ்ட் வெளியீடு



தேவனைத் துதியுங்கள் 

1

தேவனைத் துதியுங்கள் 
 “பூமியின் குடிகளே, எல்லாரும் கர்த்தரைக் ககம்பீைமலாய்ப் 
பலாடுஙகள்” (சஙகீ்தம் 100:1).
 அன்பலானவரகளே! இந்த வருட்தர்த நலாம் நிரைவு கசய்து, 
புதிய ஆண்டிற்குள் பிைளவசி்ததிருக்கிை ளவரேயிள் உஙகளுரடய 
இரு்தயஙகளில இந்த உண்ரமயலான சநள்தலாஷம் இருக்கிை்தலா? 
கர்த்தரை ்தனிப்படட வி்த்ததில அறிநதிருப்பது எவவேவு ஒரு 
சி்லாக்கியமலான கலாரியம். கர்த்தரை நலாம் ்தனிப்படட வி்த்ததில 
அறிநதிைலா்த வரைக்கும், நலாம் நிசசயமலாக சநள்தலாஷமலான இந்த 
ககம்பீைமலான ச்த்த்தர்த நம்மலால ஏற்படு்த்த முடியலாது. கர்த்தரை 
்தனிப்படட வி்த்ததில அறிநதிருப்பது மிகவும் அவசியமலான 
ஒன்ைலாகும். ஒருளவரே உஙகள் வலாழக்ரகரய கர்த்தரிட்ததில 
ஒப்புக்ககலாடலாமல இருப்பீரகேலானலால, இதுளவ ஏற்ைளவரேயலாக 
இருக்கிைது உஙகரே கர்த்தருக்கு ஒப்புக்ககலாடுக்கும் படியலாக 
ளவண்டிக் ககலாள்ளுகிளைன். கர்த்தருக்கு ஒரு மனி்தனின் 
ஒப்புக்ககலாடலா்த வலாழக்ரக மிகவும் கடினமலான்தலாக, இஸைளவல 
ஜனஙகரேப் ளபலான்று முணுமுணுப்பும், முறுமுறுப்பும் 
கலாணப்படும். கர்த்தருரடய பிள்ரேகளுக்கு கர்த்தளை சக்்தர்தயும் 
ஆளுரக கசய்கிைவைலாக, தீரமலானிக்கிைவைலாக,  நட்ததுகிைவைலாக 
இருக்கிைலார என்ை உறுதி்த்தன்ரம கலாணப்படும். கர்த்தருரடய 
பிள்ரேகளின் வலாழக்ரகயிள் ஒவகவலாரு சிறிய கலாரியமும், 
நன்ரமக்கலாகளவ தீரமலானி்தது வழிநட்ததுகிைலார. இந்த சிற்ளைடடின் 
மூ்மலாக உஙகள் முன் ஆறு கலாரியஙகரே ரவக்கிளைன், ஏன் நலாம் 
ககம்பீைமலான ச்த்த்ததுடன் கர்த்தரைப் புகழநது பலாடளவண்டும் 
என்பர்த உஙகளுக்கு உணர்ததுவிக்கும் படியலாக விரும்புகிளைன். 

1. கர்த்தருடைய முடிவில்லா்த நனடமை்ததுவ்ததிறகலாக நலாம் த்தவனுக்கு துதி 
செலு்த்த தவண்டும்: 

 அளநக சமயஙகளில நலாம் என்ன கசய்கிளைலாம், நம்முரடய 
நிரனவுகளுக்கு மலாைலாக சூழநிர்கள் அரமகின்ை கபலாழுது 
அதிகமலாக ளசலாரநது ளபலாகிளைலாம். ஆனலால ளவ்தம் க்தளிவலாகச 
கசலாலலுகிைது, கர்த்தர ்தம்முரடய பிள்ரேகளுக்கலாக ஒரு 
பிை்தளயகமலான திடட்தர்த ரவ்ததிருக்கிைலார என்று. ஒரு 
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உன்ன்தமலான ளநலாக்க்ததுடன் ஒவகவலாருவருரடய வலாழக்ரகரயயும் 
அவர தீரமலானி்ததிருக்கிைலார, ஆகளவ அவரகளுரடய வலாழக்ரகயில 
எல்லாவற்ரையும் நன்ரமக்கு ஏதுவலாகளவ அவர அனுமதிக்கிைலார. 
ஒருளவரே நடக்கின்ை நிகழவுகள் அந்த ளநை்ததிள் எதிரமலாைலாகவும், 
பலாடுகள் நிரைந்த்தலாகக் கலாணப்படடலாலும் அதிலும் நி்ததிய்ததிற்கு 
ஏதுவலான நன்ரமரயக்  கர்த்தர ரவ்ததிருக்கிைலார. கர்த்தர 
ஒவகவலாரு பிள்ரேரயயும் உன்ன்தமலான கலாரிய்ததிற்கலாக 
உருவலாக்குகிைலார. ஆகளவ ்தம்முரடய மகிரமயலான ளநலாக்க்ததின் 
படியலாக, சி் ளவரேகளில கர்த்தர நம்முரடய வலாழக்ரகயிள் 
கடினமலான சூழநிர்கரேயும், பலாதிப்புகரேயும் அனுமதிக்கிைலார, 
ஏகனனில நம்ரம உருவலாக்கும் படியலாக. கர்த்தருரடய பிள்ரேகள் 
்தஙகளுரடய வலாழக்ரகயிள் இடரபலாடுகள், கநருக்கஙகரேச 
சநதிக்கின்ை ளவரேயிலும், அது கர்த்தர ்தம்ரம அழிக்கும் 
படியலாக அல், ்தம்ரம உருவலாக்கும் படியலாக நன்ரமக்கு 
ஏதுவலாக அனுமதி்ததிருக்கிைலார என்று அறிநதிருக்கிைலாரகள். 
ஆகளவ்தலான் பவுல, “அன்றியும், அவருரடய தீரமலான்ததின்படி 
அரைக்கப்படடவரகேலாய் ள்தவனிட்ததில அன்புகூருகிைவரகளுக்குச 
சக்மும் நன்ரமக்கு ஏதுவலாக நடக்கிைக்தன்று அறிநதிருக்கிளைலாம்” 
(ளைலாமர 8:28) என்று கசலாலலுகிைலார. இது்தலான் கர்த்தருரடய 
ஒவகவலாரு பிள்ரேயின் ஆவிக்குரிய நிர்பலாடலாக இருக்கிைது. 

 உஙகளுரடய வலாழக்ரகயில நடக்கக்கூடிய மிகவும் 
கடினமலான கலாரியம் கூட கர்த்தர ்தலாளம அனுமதி்ததிருக்கிைலார 
என்பது உஙகளுக்கு க்தரியுமலா? உஙகரே அரை்த்தவரை 
நீஙகள் விசுவலாசிக்கிறீரகேலா? உஙகளுரடய வலாழக்ரகயில ஒரு 
ளநலாக்கமில்லாமல உப்ததிைவ்தர்த அவர அனுமதிப்பலாைலா? 
ளமலும் பவுல கசலாலலுகிைலார, “்தம்முரடய குமலாைன் அளநக 
சளகலா்தைருக்குள்ளே மு்தற்ளபைலானவைலாயிருக்கும்கபலாருடடு, ள்தவன் 
எவரகரே முன்னறிந்தலாளைலா அவரகரே்த ்தமது குமலாைனுரடய 
சலாயலுக்கு ஒப்பலாயிருப்ப்தற்கு முன்குறி்ததிருக்கிைலார” (ளைலாமர 
8:29). ள்தவன் உஙகரே, கிறிஸதுவின் சலாயலுக்கு ஒப்பலாக 
மலாற்றும்படிக்கு அரை்ததிருக்கிைலார. ஆம்! நீயும், நலானும் 
இளயசுகிறிஸதுரவப் ளபலா் வலாழநது, அவருக்குப் பணி கசய்யும் 
படியலாக நம்ரம அரை்ததிருக்கிைலார. இது்தலான் நம்முரடய 
வலாழக்ரகயில ளநரிடுகிை ஒவகவலாரு சூழநிர்களின்உன்ன்தமலான 
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ளநலாக்கம். கர்த்தர நம்முரடய கபருரமரய உரட்தது, நம் 
சுய்தர்த சலாரந்த மனநிர்ரய உரட்தது, கர்த்தரை்த ்தவிை 
மற்ைவரகரேச சலாரநதிருக்கும் நம்முரடய நிர்ரய மலாற்றி 
நம்ரம சு்ததிகரிக்கிைலார. இளயசுரவப் ளபலா், அவருரடய 
சலாயலுக்கு ஒப்பலாக மலாற்றும்படிக்கு இந்த கலாரியஙகரே நம்மில 
அனுமதிக்கிைலார. ஆகளவ நலாம் இர்த அறிநது, சக்மும் 
நன்ரமக்கலாளவ ள்தவன் அனுமதிக்கிைலார என்பர்த அறிநதுககலாள்ே 
ளவண்டும். ஏகனன்ைலால கர்த்தர நல்வர. “கர்த்தரை்த 
துதியுஙகள், அவர நல்வர, அவர கிருரப என்றுமுள்ேது” (1 
நலாேலா 16:34). கர்த்தரின் நன்ரம்த்தன்ரமக்கலாக நலாம் அவரை்த 
துதி்தது ஆைலாதிக்களவண்டும். “கர்த்தரை்த துதியுஙகள்; அவர 
நல்வர, அவர கிருரப என்றுமுள்ேது” (சஙகீ்தம் 107:1) என்று 
ளவ்தம் கசலாலலுகிைது. அவருரடய கிருரப ஒரு குறிப்பிடட 
நலாடகளுக்கு மலா்ததிைமல், அது என்றுமுள்ேது. அவருரடய 
கிருரபகளுக்கு முடிவிலர். நமக்கு ஏற்படுகிை எதிரமலாைலான 
சூழநிர்களுக்கலாக நலாம் வரு்த்தப்படுவதில ஒரு பிைளயலாஜனமும் 
கிரடயலாது. அவவி்தமலான சூழநிர்யில சலா்த்தலானலானவன் 
நம்முரடய எண்ணஙகரே கர்த்தருக்கு எதிைலாக தூண்டிவிடுவலான். 
அவன் உன்ரனப்பலார்தது, எ்தற்கலாக ள்தவன் உனக்கு இர்த 
அனுமதி்ததிருக்கிைலார? ஏன் உனக்குமடடும் இந்த நிர்?  என்று 
ளகடபலான். நீஙகள் கர்த்தருரடய பிள்ரேகேலாக இருந்தலால, நலான் 
விசுவலாசிக்கிை ள்தவன் நி்ததிய்ததிற்கும் நல்வர, என்னுரடய 
நன்ரமக்கலாளவ இர்த அனுமதி்ததிருக்கிைலார என்று விசுவலாச்தர்த 
அறிக்ரக கசய்வீரகள்.   ஆகளவ மு்த்லாவது கலாரியம், 
நமக்கு ளநரிடுகிை எந்தகவலாரு சூழநிர்யும் நம்முரடய நி்ததிய 
வலாழக்ரகக்கு நன்ரமயலாகளவ, ள்தவன் அனுமதி்ததிருக்கிைலார என்று 
நலாம் அவரை்த துதி்தது ஆைலாதிக்களவண்டும். 

2.  இதயசுகிறிஸ்துவின நிமி்த்தமைலாக நலாம் ெநத்தலாஷமைலாக த்தவனுக்கு துதி செலு்த்த 
தவண்டும்:

 நம்முரடய பி்தலாவலாகிய ள்தவன் இளயசுகிறிஸதுரவ 
நம்முரடய இைடசிப்புக்கலாக்த ்தந்தருளினலார. கர்த்தர நம்ரம 
பலாவம் என்கிை உரேயலான ளசற்றிலிருநது தூக்கிகயடு்ததிருக்கிைலார. 
பலாவ்ததிலிருநது விடு்தர்ரயப் கபற்ை ள்தவப்பிள்ரேகள்  ஒரு 
கபரிய சநள்தலாஷ்தர்தக் கண்ரடவலாரகள். “ள்தவசமலா்தலானம் 
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உஙகள் இரு்தயஙகளில ஆேக்கடவது, இ்தற்ககன்ளை நீஙகள் ஒளை 
சரீைமலாக அரைக்கப்படடீரகள்; நன்றியறி்தலுள்ேவரகேலாயுமிருஙக
ள். கிறிஸதுவின் வசனம் உஙகளுக்குள்ளே சக் ஞலான்தள்தலாடும் 
பரிபூைணமலாக வலாசமலாயிருப்ப்தலாக; சஙகீ்தஙகளினலாலும் 
கீர்த்தரனகளினலாலும் ஞலானப்பலாடடுகளினலாலும் ஒருவருக்ககலாருவர 
ளபலாதி்ததுப் பு்ததிகசலாலலிக்ககலாண்டு, உஙகள் இரு்தய்ததிள் 
கர்த்தரைப் பக்தியுடன் பலாடி; வலார்தர்தயினலா்லாவது 
கிரிரயயினலா்லாவது, நீஙகள் எர்தச கசய்்தலாலும், அர்தகயல்லாம் 
கர்த்தைலாகிய இளயசுவின் நலாம்ததினலாள் கசய்து, அவர 
முன்னிர்யலாகப் பி்தலாவலாகிய ள்தவரன ஸள்தலா்ததிரியுஙகள்” 
(ககலாள்லா 3:15-17) என்று பவுல கசலாலலுகிைலார. கர்த்தைலாகிய 
இளயசுகிறிஸது உஙகரே இைடசி்ததிருக்கிைலாைலா? அவரை நீஙகள் 
அறிநதிருக்கிறீரகேலா? ஒருளவரே நீஙகள் உஙகளுரடய அறிரவச 
சலாரநது அறிநதிருக்க்லாம். ஆனலால ்தனிப்படட வி்த்ததில 
உஙகளுரடய அனுபவ்ததினலாள் உஙகள் இரு்தயஙகளிள் 
அவரை அறிநதிருக்கிறீரகேலா? அவர உஙகள் பலாவஙகரே 
மன்னி்ததிருக்கிைலாைலா? ஒரு மனி்தன் இைடசிக்கப்படும் கபலாழுது 
ள்தவன் அவரன நீதிமலானலாக அஙகீகரிக்கிைலார. அவன் ளமல 
பற்றிகயரிந்த நீதியலான ஆக்கிரன நியலாய்ததீரப்பிலிருநது அவன் 
நீக்கப்படடு, புதி்தலாக பிைந்த மனி்தரனப் ளபலா் மலாற்ைப்படுகிைலான். 
கர்த்தருக்கும் அவனுக்கும் இரடளய உள்ே க்தலாடரபு 
புதுப்பிக்கப்படுகின்ைது. அன்பலானவரகளே! கர்த்தளைலாடு உஙகளுக்கு 
ஜீவனுள்ே க்தலாடரபு இருக்கிை்தலா? ஒரு இைடசிக்கப்படட 
மனி்தனுக்கு ஏள்தன் ள்தலாடட்ததில துண்டிக்கப்படட உைவு 
புதுப்பிக்கப்படுகிைது. ஒரு பலாவி ள்தவளனலாடு ஒரு ஜீவனுள்ே 
க்தலாடரரப ககலாண்டிருப்பது மிகவும் விநர்தயலான கலாரியமலாக 
இருக்கிைது. ஆகளவ்தலான் பவுல, “ள்தவசமலா்தலானம் உஙகள் 
இரு்தயஙகளில ஆேக்கடவது, இ்தற்ககன்ளை நீஙகள் ஒளை சரீைமலாக 
அரைக்கப்படடீரகள்; நன்றியறி்தலுள்ேவரகேலாயுமிருஙகள்” 
(ககலாள்லா 3:15) என்று கசலாலலுகிைலார.  

 அன்பலானவரகளே! எது உஙகள் இரு்தயஙகரே ஆளுகிைது? 
விசுவலாசமின்ரமயலா, பயமலா, கஷடஙகரேக் குறி்த்த கவர்யலா, 
எதிரகலா்்தர்தக் குறி்த்த நம்பிக்ரகயின்ரமயலா இரவககேல்லாம்  
இரு்தய்ததின் சமலா்தலான்தர்த எடு்ததுப்ளபலாடுகிைது. ஆனலால 
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கர்த்தைலாகிய இளயசுகிறிஸது நம் இைடசகைலாக இருக்கும்கபலாழுது 
ள்தவசமலா்தலானம் நம் இரு்தய்தர்த ஆளுரக கசய்யும். அன்பலான 
சிளநகி்தளை! உஙகளுரடய இரு்தயஙகளில ள்தவசமலா்தலானம் 
ஆளுரக கசய்கிை்தலா? உஙகள் இரு்தயம் நீஙகள் இளயசுரவ 
அறிநதிருக்கிறீரகேலா, இலர்யலா என்பர்த கவளிப்படு்ததும்.  
யலாருரடய பலாவஙகள் மன்னிக்கப்படடிருக்கிைள்தலா, நீதியலான 
நியலாய்ததீரப்பு யலாரிலிருநது எடு்ததுப்ளபலாடப்படடிருக்கிைள்தலா, 
யலாருரடய இரு்தயம் புதுப்பிக்கப்படடு கர்த்தளைலாடு கநருக்கமலான 
உைவு ஏற்படு்த்தப்படடிருக்கிைள்தலா அந்த மனி்தன் இளயசுவிற்கலாக 
கர்த்தரை்த துதிப்பலான். 

3. இடுக்கமைலான சூழ்நிட்யிலிருநது நம்டமைப் பலாதுகலா்த்த கிருடபக்கலாக நலாம் துதி 
செலு்த்த தவண்டும்: 

 எவவேளவலா முரை நமக்கு க்தரிநதும், க்தரியலாமலும் 
கர்த்தர நம்ரமப் பலாதுகலா்ததிருக்கிைலார. உஙகளுரடய 
பயண்ததிலும், இடுக்கமலான சூழநிர்யிலும் இம்மடடும் ள்தவ 
கிருரபயினலாள் பலாதுக்கலாக்கப்படடிருக்கிறீரகள். ஆகளவ்தலான் 
்தலாவீது இைலாஜலா, “உமது கிருரபயிள் களிகூரநது மகிழுளவன்; 
நீர என் உப்ததிைவ்தர்தப் பலார்தது, என் ஆ்ததும வியலாகு்ஙகரே 
அறிநதிருக்கிறீர. ச்ததுருவின் ரகயில என்ரன ஒப்புக்ககலாடலாமல, 
என் பலா்தஙகரே விசலா்்ததிள் நிறு்ததினீர” (சஙகீ்தம் 100:7-8) 
என்று சஙகீ்தம் பலாடுகிைலான். அளநக சமயஙகளில துன்பஙகரே 
சநதிக்கிை ளவரேயிள் நலாம் ்தனிரமயலாக உணருகிளைலாம். ளமலும் 
பலாதுகலாப்பற்ை நிர்யில, ரகவிடப்படளடலாம் என்று உணருகிளைலாம். 
அன்பலானவரகளே! இளயசுகிறிஸதுரவ அறிநதிைலா்த ஒரு மனி்தன் 
அப்படிப்படட நிர்யில வலாழுவலான். இளயசு கிறிஸதுரவ ்தன் 
கசலாந்த இைடசகைலாக அறிநதிருக்கிை ஒரு மனி்தனுக்கு இந்த 
சஙகீ்தக்கலாைரனப் ளபலா், கர்த்தலாளவ நீர என் உப்ததிைவ்தர்தப் 
பலார்தது, என் ஆ்ததும வியலாகு்ஙகரே அறிநதிருக்கிறீர என்று 
கசலாலலுவலான். கர்த்தருக்கு உஙகள் வியலாகு்ஙகள் க்தரியும். 
உஙகளுரடய ஒவகவலாருவருரடய இரு்தய்ததின் நிர்ரயயும் 
ள்தவன் அறிநதிருக்கிைலார. அப்படியலானலால ஏன் ்தனிரமயலாக 
உணைளவண்டும்? உஙகளுரடய வலாழக்ரகயிள் நீஙகள் ளசலாரநது 
ளபலாவ்தற்கு கலாைணகமன்ன? அப்படி நலாம் இருக்க்த ள்தரவயிலர். 
இஙகு ்தலாவீது இைலாஜலா,  “உமது கிருரபயிள் களிகூரநது 
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மகிழுளவன்; நீர என் உப்ததிைவ்தர்தப் பலார்தது, என் ஆ்ததும 
வியலாகு்ஙகரே அறிநதிருக்கிறீர. ச்ததுருவின் ரகயில என்ரன 
ஒப்புக்ககலாடலாமல, என் பலா்தஙகரே விசலா்்ததிள் நிறு்ததினீர” 
என்று கசலாலலுகிைலார. ள்தவன் நம்ரமமீடடு விடு்தர்யின் இட்ததில 
நிறு்ததியிருக்கிைலார. இதுளவ ஒரு இைடசிக்கப்படட மனி்தனின் 
எண்ணமும், இரு்தய்ததின் கவளிப்பலாடலாக கலாணப்படும். ஆகளவ 
நலாம் கர்த்தருரடய சமுக்ததிள் ஆனந்த ச்த்த்தள்தலாடு, துதிளயலாடு 
ள்தவரன ஆைலாதிப்பது எவவேவு ஒரு சநள்தலாஷமலான கலாரியம். 

4. இரட்சிப்பில பரிபூரணமைலான விடு்தட்டய சகலாடு்த்த்தறகலாக த்தவடன நலாம் 
துதிக்க தவண்டும்:

 கர்த்தர எப்கபலாழுதும் நம்முடளன இருப்பதினலால, 
அவர ஒருளபலாதும் நம்ரமக் ரகவிடலார. நம்முரடய ஒவகவலாரு 
இடுக்கமலான சூழநிர்யிலும் நம்ளமலாடு கூட இருக்கிைலார. 
நம்முரடய வலாழக்ரகயில ஒவகவலாரு அடியிலும் நம்ளமலாடு 
கூட இருக்கிைலார. அவர எப்கபலாழுதும் நமக்கு உ்தவி கசய்ய 
ஆய்த்தமலாகளவ இருக்கிைலார. அதுமலா்ததிைமல், நம்ரம 
முடிவுபரியந்தம் பலாதுகலாக்கிைலார. இந்த உ்க்ததில வலாழக்ரகயலானது 
பலாடுகள் நிரைந்தது என்பது உண்ரம்தலான். ஆனலால கர்த்தர, 
நலான் உன்ளனலாடு கூட இருநது உன்ரன ்தலாஙகுளவன் என்கிைலார. 
கநருப்ரபளபலான்ை ளசலா்தரனகள் வந்தலாலும் அதிலிருநது உன்ரன 
மீடளபன் என்கிைலார. நலான் உன்ரன ரகவிடமலாடளடன் என்று 
இந்த ளவ்த்ததிள் ள்தவன் கசலாலலுகிைலார. “கிறிஸதுரவப்பற்றிய 
சலாடசி உஙகளுக்குள்ளே ஸதிைப்படு்த்தப்படடபடிளய,  நீஙகள் 
இளயசு கிறிஸதுவுக்குள்ேலாய் எல்லா உபள்தச்ததிலும் எல்லா 
அறிவிலும், மற்கைல்லாவற்றிலும், சம்பூைணமுள்ேவரகேலாக்கப்ப
டடிருக்கிைபடியலால, அவர மூ்மலாய் உஙகளுக்கு அளிக்கப்படட 
ள்தவகிருரபக்கலாக, நலான் உஙகரேக்குறி்தது எப்கபலாழுதும் 
என் ள்தவரன ஸள்தலா்ததிரிக்கிளைன்” (1 ககலாரி 1:4-6) என்று 
பவுல கசலாலலுகிைலார. உஙகள் வலாழக்ரகயின் கடினமலான 
சூழநிர்ரயக் கடநதுளபலாக, கர்த்தர உஙகரே கிருரபயின் மூ்ம் 
கப்ப்படு்ததுகிைலார. அவருரடய கப்்தர்த உஙகளுக்கு ககலாடு்தது 
உஙகரே வழிநட்ததுகிைலார. எவவேவு கபரிய சநள்தலாஷமலான 
கலாரியமிது. ஆகளவ்தலான் பவுல, “மைணளம! உன் கூர எஙளக? 
பலா்தலாேளம! உன் கஜயம் எஙளக? மைண்ததின் கூர பலாவம், 
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பலாவ்ததின் கப்ன் நியலாயப்பிைமலாணம். நம்முரடய கர்த்தைலாகிய 
இளயசு கிறிஸதுவினலாள் நமக்கு கஜயஙககலாடுக்கிை ள்தவனுக்கு 
ஸள்தலா்ததிைம்” (1 ககலாரி 15:55-57) என்று கசலாலலுகிைலார. 
அன்பலானவரகளே! உஙகள் மைணம் வரைக்கும், மைண்ததிலும் 
கர்த்தர உஙகளுக்கு விடு்தர்ரயக் ககலாடுக்கிைலார. ள்தவரன அறிந்த 
மனி்தன் மைண்தர்தக் குறி்ததுப் பயப்படமலாடடலான். ஏகனன்ைலால 
அவன் எஙளக ளபலாகிைலான், என்பர்த அறிநதிருக்கிைலான். ஆகளவ 
அவனுரடய இரு்தயம் எப்கபலாழுதும் கர்த்தளைலாடு இருக்கிைது. 
அவன் எ்தற்கும் அஞசமலாடடலான். அன்பலானவரகளே! இனியும் 
நீஙகள் சநள்தலாஷமற்ை இரு்தய்தர்தக் ககலாண்டிைலாமல, கர்த்தர 
கசய்்த சக் நன்ரமகளுக்கும் எப்ளபலாதும் துதிப்ளபலாம். 

5. த்தவன செப்ததிறகு பதி்ளிப்ப்தறகலாக த்தவனுக்கு நலாம் துதி செலு்த்த 
தவண்டும்:

 கர்த்தரை அறிந்த ஒரு மனி்தன் எவவேவு துன்பஙகள் 
வந்தலாலும், கஷடஙகள் ளநரிடடலாலும், அவன் கர்த்தரை ளநலாக்கி, 
கர்த்தலாளவ எனக்கு இைஙகும் என்று கூப்பிடுவலான். எவவேவு முரை 
ள்தவன் உஙகள் கஜப்ததிற்கு பதி்ளி்ததிருக்கிைலார? அது உஙகள் 
அனுபவமலாக இருக்கிை்தலா? உஙகளுரடய துன்பஙகள் பலாடுகள் 
ளவரேயிள் நீஙகள் கர்த்தரை ளநலாக்கிக் கூப்பிடுகிறீரகேலா? 
நீஙகள் விசுவலாச்தள்தலாடு கர்த்தரை ளநலாக்கிப் பலாரக்கிறீரகேலா? அவர 
கமய்யலாலுளம உஙகளுரடய கஜப்ததிற்கு பதி்ளிக்கிைலார என்பர்த 
்தனிப்படட வி்த்ததில நீஙகள் அறிநதிருக்கிறீரகேலா? இன்ரைக்கு 
அளநகர கர்த்தரை ளநலாக்கிக் கூப்பிடலாமல இருப்பர்த உணரநது 
நலான் துக்கப்படுகிளைன். உஙகள் வலாழக்ரகயில கடினமலான 
சூழநிர்கரேக் கடநது ளபலாகிறீரகள். அளநக சமயஙகளில 
உஙகரேளய நீஙகள் துக்கப்படு்ததிக் ககலாள்ளுகிறீரகள். ளமலும் 
மற்ைவரகரே குற்ைப்படு்ததுகிறீரகள் அல்து சூழநிர்கரேக் 
குற்ைம்சலாடடுகிறீரகள் அல்து மற்ை ப் கலாரியஙகள் ளமல 
குற்ைம்சலாடடுகிறீரகள். ஆனலால உஙகள் கஜப்ததிற்கு பதி்ளிக்கிை 
ள்தவரன நீஙகள் அறிநதிருக்கவிலர். உஙகளுக்கும் ள்தவனுக்கும் 
இரடளய உள்ே க்தலாடரபு இரணக்கப்படவிலர். 
இைடசிக்கப்படுகிை ஒவகவலாரு பிள்ரேயிலும், ஏள்தனில 
இைநதுளபலான க்தலாடரபு மீண்டுமலாக புதுப்பிக்கப்படுகிைது. நீஙகள் 
இைடசிக்கப்படலா்ததினலால, கமய்யலாலும் மனநதிரும்பலா்ததினலால, 
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ள்தவன் உஙகள் வலாழக்ரகயில உண்ரமயுள்ேவர ஜீவனுள்ேவர 
என்கிை அனுபவம் உஙகளில இல்லா்ததினலாள், நீஙகள் கடினமலான 
சூழநிர்கரேச சநதிக்கிைகபலாழுது அஙகும் இஙகுமலாக 
அர்கிறீரகள்.“ள்தவனுக்குப் பயந்தவரகளே, நீஙகள் எல்லாரும் 
வநது ளகளுஙகள்; அவர என் ஆ்ததுமலாவுக்குச கசய்்தர்தச 
கசலாலலுளவன். அவரை ளநலாக்கி என் வலாயினலால கூப்பிடளடன், என் 
நலாவினலால அவர புகைப்படடலார. என் இரு்தய்ததில அக்கிைமசிநர்த 
ககலாண்டிருநள்தனலானலால, ஆண்டவர எனக்குச கசவிககலாடலார. 
கமய்யலாய் ள்தவன் எனக்குச கசவிககலாடு்த்தலார, என் கஜப்ததின் 
ச்த்த்தர்தக் ளகடடலார. என் கஜப்தர்த்த ்தள்ேலாமலும், ்தமது 
கிருரபரய என்ரனவிடடு வி்க்கலாமலும் இருந்த ள்தவனுக்கு 
ஸள்தலா்ததிைமுண்டலாவ்தலாக” (சஙகீ்தம் 66:16-20). எவவேவு 
ஒரு உன்ன்தமலான சலாடசி இது! நலாம் அவருரடய சமுக்ததிள் 
துதிளயலாடும், புகளைலாடும், பயபக்திளயலாடும் வைளவண்டலாமலா? 

6. நம்முடைய உப்ததிரவஙகளுக்கலாக த்தவனுக்கு நலாம் துதி செலு்த்த தவண்டும்:

 உபவ்ததிைவஙகள் நமக்கு துன்பமலாக கலாணப்படடலாலும், 
ள்தவன் அ்தனூடலாக நன்ரமரயக் ககலாடு்ததிருக்கிைலார. இந்த 
உப்ததிைவஙகள் யலாவும் நம்ரம ளநசிக்கிை ள்தவனலால நமக்கு 
அனுமதிக்கப்படடரவ. அது நம்ரம அழிக்கும் படியலாக அல், ஒரு 
கமய்யலான ளநலாக்க்ததிற்கலாக. ஆகளவ ஒரு கிறிஸ்தவன் உப்ததிைவஙகள் 
ளநரிடும்கபலாழுது அர்தக்குறி்தது சநள்தலாஷப்படுவலான். ஆகளவ 
அவன் துன்பஙகளிலும் சநள்தலாஷமலாக ள்தவனுரடய சமுக்தர்த 
கிடடிச ளசருவலான். “நிரவலாணியலாய் என் ்தலாயின் கரப்ப்ததிலிருநது 
வநள்தன்; நிரவலாணியலாய் அவவிட்ததுக்கு்த திரும்புளவன்; கர்த்தர 
ககலாடு்த்தலார, கர்த்தர எடு்த்தலார; கர்த்தருரடய நலாம்ததுக்கு 
ஸள்தலா்ததிைம் என்ைலான்” (ளயலாபு 1:21) என்று ளயலாபு கர்த்தருரடய 
நலாம்ததிற்கு ஸள்தலா்ததிைம் கசலாலலுகிைலார. ளயலாபு அனுபவி்த்த 
உப்ததிைவஙகள் ம்ததியில ள்தவனுக்கு ஸள்தலா்ததிைம் கசலால்க்கூடிய 
நிர்யி்லா இருந்தலார? ளயலாபு கடநது கசன்ை உபவ்ததிைவஙகள் 
துன்பஙகளேலாடு கூட நம்முரடய உப்ததிைவஙகரே ஒப்பிடடுப் 
பலாரக்கும் கபலாழுது நம்முரடய உப்ததிைவஙகள் ஒன்றுமிலர். 
ளயலாபு ்தன்னுரடய கடும் துன்ப்ததின் ம்ததியிலும் ள்தவரன 
ஸள்தலா்ததிரி்தது வணஙகுகிைலார. ஒரு மனி்தனலாள் துன்பஙகளுக்கு 
ம்ததியிள் ள்தவரன ஆைலாதிக்க முடியுமலா? ஆம்! அவனலாள் 
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முடியும். அவன்்தலான் கிறிஸ்தவன். அவன்்தலான் ள்தவனுரடய 
பிள்ரே. ஏகனன்ைலால கர்த்தர அவனுரடய பலாவஙகரே மன்னி்தது, 
கிறிஸதுவின் சலாயலுக்கு ஒப்பலாக மலாற்ைப்படடிருக்கிைலான். 
ள்தவனுக்கும் அவனுக்கும் இரடளய இருந்த பிரிவு நீக்கப்படடு 
ள்தவளனலாடு உைவு ககலாள்ளுகிைலான். இந்த உ்க்ததில அவன் 
வலாழந்தலாலும் அவனுரடய நி்ததிய வீடு பைள்லாக்ததிலிருக்கிைது. 
ஆம்! இந்த உ்க்ததில ள்தவனுரடய பிள்ரே பைள்தசியலாக 
வலாழந்தலாலும், அவனுரடய நி்ததிய வீடு பைள்லாக்ததில இருக்கிைது. 

 ஆகளவ ள்தவன் கசய்திருக்கிை இவவேவலான நன்ரமகரே 
நிரன்தது, துதிளயலாடு ள்தவனுக்கு மகிரம கசலு்ததும்படியலாக 
அவர சமுக்ததிற்கு நலாம் ளபலாகளவண்டலாமலா?

கர்த்தர ்தலாதமை இந்த வலார்தட்தகடை ஆசீரவதிப்பலாரலாக! ஆசமைன!




