
தேவனின் மாறாே ேன்்ம
(The Unchanging Nature of God)

சி. எச். ஸ்பர்ஜன் 



சீரதிருதே ்பாப்டிஸட் திருச்்ச்்ப
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



தேவனின் மாறாே ேன்்ம

1

தேவனின் மாறாே ேன்்ம

 “நான் கர்த்தர, நான் மாறா்தவர, ஆககயால் யாக்காபின் 
பு்ததிரராகிய நீஙகள் நீரமூலமாகவில்கல” (மல்கியா 3:6)
 ்்தவனுகைய ்தன்கமகயப் படிப்பது, ஒரு கிறிஸ்தவகைக 
குறி்தது சரியாய் அறிந்துககாள்்ள நமககு கபரிதும் உ்தவும். 
ஒரு ்்தவனின் பிள்க்ள படிகக ்வண்டிய உன்ை்தமாை 
விஞ்ாைம், ்மலாை ்த்ததுவம் என்ைகவன்றால், ்்தவனுகைய 
நாமம், ்தன்கம, ஆள்்த்ததுவம், அவருகைய கசயல்பாடுகக்ளக 
குறி்தது அறிந்து ககாள்ளுவ்்த. இது கைகலப்்பான்று பரந்்த 
விரிவாைது, ஆழமாைது. இக்தக குறி்தது சிந்திப்பக்தப் ்பால 
நம்முகைய கபருகமகய உகை்தது நம்கம ்தாழகமப்படு்ததுவது 
்வகறான்றுமில்கல. அவ்வி்தமாக நாம் சிந்திககும் கபாழுது 
“மிகப்கபரிய ்்தவ்ை நீர எல்கலயறறவர. நாஙக்்ளா ்தகுதியறற 
புழுககள்” என்று கசால்லு்வாம். இந்்த சிந்க்த நமது இரு்தய்தக்த 
்தாழ்ததிைாலும் அக்த விரிவகையச் கசய்கிற்தாய் இருககிறது. 
 இவ்வி்தம் ்்தவகை அடிககடி சிந்திககிறவன் இந்்த 
குறுகிய உலக்தக்தச் சுறறிவருகிறவகைக காட்டிலும் அதிக 
அறிவுள்்ளவைாய் இருககிறான். ் ்தவனின் இவ்வி்தமாை ்தன்கமகய 
ஆராய்வது, அவனின் அறிவின் எல்கலகய விரிவாககுகிறது, 
அவனுகைய முழு ஆள்்த்ததுவ்தக்தயும் ்்தவனுககுள்்ளாக பகதி 
கவராககியமுள்்ளவைாக உருவாககுகிறது. அ்்த சமய்ததில் 
இவ்வி்தமாை சிந்க்த ஒரு கிறிஸ்தவனுககு மிகவும் ஆறு்தல் 
அளிககிற்தாக இருககிறது. அது காய்ததில் சுகமும், துயர்ததில் 
ஆறு்தலும், துகக்ததில் நம்பிகககயும் ககாடுககிற்தாயிருககிறது. 
கபாஙகி எழும் கைகலப்்பான்ற ்சா்தகைகளில் நம்பிககக 
ககாடுககின்ற்தாக இருககிறது. 
 நாம் ்்தவனுகைய பல ்தன்கமகளில் அவருகைய 
மாறா்த ்தன்கமகயக குறி்தது சிந்திப்்பாம். அவர மகிகமகரமாை 
்ய்காவா, என்கறன்றும் மாறா்தவர. நாம் பார்த்த அந்்த 
வசை்ததில் “நான் கர்த்தர(்ய்காவா), நான் மாறா்தவர, ஆககயால் 
யாக்காபின் பு்ததிரராகிய நீஙகள் நீரமூலமாகாமலிருககிறீரகள்”
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 இக்த மூன்று ்தகலப்புகளில் நாம் சிந்திப்்பாம். மு்தலாவ்தாக 
“மாறா்த ்்தவன்”. இரண்ைாவ்தாக இந்்த உன்ை்த ்தன்கமயிைால் 
பிர்யாஜைப்படுவரகள் “யாக்காபின் பு்ததிரர”. மூன்றாவ்தாக 
அவரகள் அகையும் பயன் “நீஙகள் நீரமூலமாகாமலிருககிறீரகள்”.
1. கர்த்தர மாறா்தவர:

 i. ்்தவன் ்தன்னுகைய ்தன்கமயில் மாறா்தவர. இந்்த 
உலக்ததில் அகை்ததும் மாறிகககாண்்ை இருககின்றை. 
அகை்தது சிருஷ்டிகளும் மாறிவருகின்றை. ஆைால் ்்தவ்ைா 
நி்ததிய நி்ததியமாய் மாறா்தவராக இருந்துவருகிறார. காலஙகள் 
உருண்்ைாடிக ககாண்டிருந்்தாலும் அவர இருககிறவராக்வ 
இருககிற மிகப்கபரிய ்்தவன். ஆதிமு்தல் அந்்தமட்டுமாக 
அவர இருககிறவராக்வ இருககிறார. அவர ்சாதிகளின் பி்தா, 
அவரிை்ததில் யாக்தாரு மாறு்தலும், யாக்தாரு ்வறறுகமயின் 
நிழலுமில்கல. அவர நி்ததிய நி்ததியமாய், அநாதி காலமாய் 
இருககிறவராக்வ இருந்துவருகிறார.

 ii. அவர அவருகைய குணஙகளில் மாறா்தவராக்வ 
இருககிறார. அவரில் ஆதியில் இருந்்த குணஙகள் அ்்த வி்தமாக 
இன்றும் இருந்து வருகின்றை. அவர வல்லகமயுள்்ளவராக இருந்்தாரா? 
ஒன்றுமில்லாகமயிலிருந்து இந்்த உலக்தக்த சிருஷ்டி்த்தாரா? இந்்த 
உலக்ததில் மகலகக்ளயும் பள்்ள்த்தாககுகக்ளயும் மகிகமகரமாக 
உருவாககிை சரவ வல்லவராக இருந்்தாரா? காறகறயும் கைகலயும் 
்தமது மகிகமயிைால் உருவாககிைாரா? ஆம்! அவ்வி்தமாக 
கசய்்த அவருகைய கரஙகள் இன்றும் வலுவிழந்து ்பாகவில்கல. 
வல்கலயுள்்ள கர்த்தரின் கரம் பராககிரமஞகசய்ய கபலைறறுப் 
்பாகவில்கல. வாைமண்ைல்ததிலுள்்ள அகை்தக்தயும் 
உண்ைாககிை அவர இன்றும் அ்்த வல்கலகம்யாடும் 
்ாை்த்்தாடும் இருககிறவராக்வ இருககிறார. மனி்தனுகைய 
இரட்சிப்கப அநாதிகாலமாய், நி்ததிய நி்ததியமாய் நிரணயி்த்த 
அவருகைய ்ாைம் இன்றும் குன்றிப்்பாகவில்கல. அவருகைய 
கண்கள் மஙகி, ஒளியிழந்து ்பாகவில்கல. அவருகைய கசவிகள் 
்தம் மககளின் கஜப்தக்தக ் கட்டுக ் கட்டு சலி்ததுப் ் பாகவில்ல. 
அ்்த வல்கலகம்யாடும் ்ாை்த்்தாடும் கஜப்தக்தக 
்கட்கிறவராக இன்கறககும் இருககிறார. 
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 சகல்தக்தயும் அறிந்திருககிற அவருகைய எல்கலயில்லா 
்ாைம் அ்்த மக்ததுவ்த்்தாடும் இன்றும் இருககிறது. அவர 
்தம்முகைய நீதியிலும், பரிசு்த்த்ததிலும் மாறா்தவர. அவர 
்தம்முகைய ச்ததிய்ததிலும் மாறா்தவராக்வ இருககிறார. அவர 
வாககு்த்த்த்தம் பண்ணிைக்த நிகற்வறறிைார, நிகற்வறறுகிறார, 
நிகற்வறறுவார. அவர கசான்ைக்த நைப்பிககிறவராக்வ 
இருககிறார. 

 கர்த்தர நல்லவராக்வ இன்றும் இருககிறார. ஒருகால்ததில் 
நல்லவராக இருந்்த அவர, இன்கறககுக கடிைப்பட்டுப் 
்பாகவில்கல. அவருகைய அன்பிலும் அவர மாறா்தவ்ர. 
இந்்த உலக்ததின் அககிரமம் என்ற சூறாவளி அவருகைய 
அன்பு என்ற கன்மகலகய்த ்தகர்தக்தறிய முடியாது. அவர 
்தம்முகைய உைன்படிககககய மு்தலாவது எழுதிை கபாழுது 
்தம்முகைய மககளுககாகக ககாண்டிருந்்த எல்கலயில்லா்த அன்பு 
இன்றும் குகறந்து ்பாகவில்கல. அந்்த உைன்படிககககய 
நிகற்வறறும்படியாக ்தன்னுகைய கசாந்்த குமாரகை இந்்த 
உலக்ததிறகு அனுப்பி அ்காரமாை மரண்தக்த சந்தி்தது இர்த்த்தக்த 
சிந்்த ்வண்டுகமன்று அறிந்திருந்தும் அக்த நிகற்வறறாமல் 
பின்வாஙகவில்கல. இந்்த உலக்ததில் சூரியனும் சந்திரனும் ்தஙகள் 
ஒளிககதிரகக்ள வீசுவக்த நிறு்ததிைாலும் அவர அன்பின் ஒளிககதிகள் 
நி்ததிய நி்ததியமாய் வீசிகககாண்்ையிருககும். “்்தவனுகைய 
எந்்த்த ்தன்கமகயயும் குண்தக்தயும் பார்த்தாலும் என்கறன்றும் 
மாறா்தது” என்ற மு்ததிகர அதின்்மல் பதிந்திருப்பக்தப் பாரகக 
முடியும். “நான் கர்த்தர, நான் மாறா்தவர” என்பது ஒருககாலும் 
உகைபைா்த முழுகமயாை ஓன்று. 

 iii. ்்தவன் ்தம்முகைய திட்ைஙகளிலும் மாறா்தவ்ர. 
மனி்தன் கட்ை ஆரம்பிககிறான், ஆைால் முடிககாமல் ் பாவதுண்டு. 
்்தவன் எப்்பா்தாகிலும் கட்ை ஆம்பி்தது முடியாமல் ்பாைது 
என்று ்கள்விப்பட்டிருககிறீரக்ளா? இந்்த உலக்தக்தப் ்பால 
ஆயிரம் உலகஙகக்ள உருவாகக இன்றும் அவரால் முடியும் 
என்பக்த மறந்துவிை ்வண்ைாம். அல்லது எப்்பா்தாகிலும் 
்தம்முகைய திட்ை்தக்த கசயல்படு்த்த முடியா்ததினிமி்த்தம் 
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மாறறி்யா அல்லது திரு்ததி்யா அகம்ததுண்ைா? அல்லது 
ஒரு சிலர ்்தவனுககு திட்ைகமன்பது கிகையாது என்று 
மதியீைமாய்ச் கசால்லலாம். நீ எந்்த திட்ைமுமில்லாமல் 
எஙகாகிலும் கசல்வதுண்ைா என்று ்கட்ைால், இல்கல நான் 
திட்ை்த்்தாடு ் பாகி்றன் என்று கசால்லுகிறாய். அப்படியாைால் 
்்தவனுககு மட்டும் திட்ைமில்கல என்று எப்படி உன்ைால் 
கசால்லமுடியும்? ்்தவன் அவ்வி்தமாக்வ திட்ைமுள்்ளவர 
என்பக்த மறந்துவிைா்்த. அவர ்தம்முகைய சரவ ்ாை்தக்தக 
ககாண்டு சகல்தக்தயும் திட்ைமிட்டு கசயல்படு்ததுகிறார. 
ஒரு்பாதும் அவர அக்த மாறறுவதில்கல. இது நகைகபறும் 
என்று அவரால் திட்ைமிைப்படுவது ஒருககாலும் நகைகபறாமல் 
்பாவதில்கல. ்்தவன்  “இது என்னுகைய ்நாககம், 
என்னுகைய தீரமாைம், இது என்னுகைய பிரமாணம் என்கிறார”.
அவருகையகவகக்ள எந்்த வல்லகமயும் அல்லது நரக்ததின் எந்்த 
சகதியும் நிகற்வறாமல் ்தடுகக்வா, அழிகக்வா முடியாது. 
அவர ்தம்முகைய திட்ைஙகக்ள மாறறுவதில்கல. ஏன் அவர 
மாறற ்வண்டும்? அவர சரவ வல்லவர. அவர விருப்ப்ததின்படி 
அவரால் கசய்யமுடியும். அவர சரவ ் ாைமுள்்ளவர. ஆக்வ அவர 
ஒருககாலும் ்தவறாக்த திட்ைமிைமுடியாது. அவர நி்ததியமாை 
்்தவன். ஆக்வ அவர ்தம்முகைய திட்ை்தக்த நிகற்வறறுவ்தறகு 
முன்பாக்வ மரி்ததுவிை மாட்ைார. இன்று ்்தான்றி நாக்ள 
மடிந்து ்பாகிற நீயும் நானும் திட்ைஙகக்ள மாறறலாம் அல்லது 
முடியாமல் ்பாகலாம். ஆைால் ்்தவகைக குறி்தது அவ்வி்தம் 
ஒருககாலும் எண்ணா்்த. என்னுகைய நாம்தக்த அவர ககயில் 
வகரந்திருககிறார. நி்ததிய நி்ததியமாக அது ஒருககாலும் அழியாது. 
அவருகைய உள்்ள்ததில் நான் பதிந்திருககி்றன். அது என்கறன்றும் 
இருககும் கிருகபயின் சின்ைமாக்வ இருககிறது. 

 iv. ்்தவன் ்தம்முகைய வாககு்த்த்த்தஙகளிலும் 
மாறா்தவராய் இருககிறார. ்்தவனுகைய இனிகமயாை 
வாககு்த்த்த்தஙகக்ளக குறி்ததுப் ்பச விரும்புகி்றாம். அகவகளில் 
ஒன்றாகிலும் மாறுகமன்று எண்ணு்வாமாைால் ்வ்த்தக்த 
நம்புவதில் பிர்யாஜைகமான்றுமில்கல. எைககு மாறா்தகவக்்ள 
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்்தகவ. ்வ்த்ததிலுள்்ள வாககு்த்த்த்தஙகள் மாறா்தகவகளும், 
அகவகள் ஆம் என்றும் ஆகமன் என்றும் இருககின்றை. 
்்தவனுகைய மகிகமகககன்று அகவகள் ்நறறு, இன்று, 
என்றல்ல. என்கறன்றும் மாறா்த மகிகம கபாருந்திைகவக்ளாக 
இருககின்றை. இந்்த உலக்ததில் வாழும்படியாை சிறந்்த வழிமுகற 
ஒன்கறச் கசால்லுகி்றன், ்களுஙகள். ஒருவர ஒரு நீக்ரா 
மனி்தகைப் பார்தது “நீ கர்த்தருககுள் எப்கபாழுதும் மகிழச்சியாய் 
இருககிறாய், நா்ைா அடிககடி துவண்டு ் பாகி்றன், ஏன்?” என்று 
்கட்ைார. அப்கபாழுது நீக்ரா மனி்தன் அவகரப் பார்தது, 
நீஙகள் வாககு்த்த்த்த்ததின் ்மல் “நின்று” ககாண்டிருககிறீரகள். 
நா்ைா வாககு்த்த்த்த்ததின் ்மல் முகஙகுப்புற விழுந்து “படு்தது” 
இருககி்றன். அக்த முழுகமயாய் பறறிகககாள்ளுகி்றன். 
பலமாை காறறு வீசும் ்பாது நின்று ககாண்டிருககிற நீஙகள் 
அதிைால் ்தாககப்பட்டு விழுந்து விடுகிறீரகள். எைக்கா விழுந்து 
விடு்வன் என்ற பயமில்கல என்றார. அப்படியாைால் நாமும் 
்்தவகை ்நாககி “ஆண்ைவ்ர இது உம்முகைய வாககு்த்த்த்தம் 
அக்த நிகற்வறற நீ்ர உ்ததிரவா்தமுள்்ளவர” என்று அதின் ்மல் 
முழுகமயாய் படு்ததுப் பறறிக ககாள்ளு்வாமாக. ்்தவனுகைய 
ஒவ்கவாரு வாககு்த்த்த்தமும் மாறா்த நி்ததிய கன்மகலயாய் 
இருககிறது. ஆக்வ அவருகைய பா்தஙகளில் முறறிலும் விழுந்து 
என்கறன்றும் இக்ளப்பாறு்வாமாக.

 v. அவர கசால்லியிருககும் ்தண்ைகைகளும் மாறா்தகவகள் 
என்பக்த மறந்துவிை ்வண்ைாம். அவகர விசுவாசியா்தவ்ைா 
ஆககிகைககுள்்ளாக தீரககப்பட்ைாயிறறு என்பதும் ஒருககாலும் 
மாறா்தது. உன் சன்மாரககமும் நல்கநறியும் உன்கை ஒருககாலும் 
இரட்சிககாது.

 vi. ்்தவன் எவரகள் ்மல் அன்பு கவ்ததிருககிறா்ரா 
அதிலும் ஒருககாலும் மாறறமிருககாது. அவருகைய அன்பில் 
எவ்வி்தமாை மாறறமும் இல்கல. ஒரு ்்தவனுகைய பிள்க்ள 
நடுவில் விழுந்துவிடுவான் என்்பாமாைால், முடிவுபரியந்்தம் 
அவர கா்ததுகககாள்்ள வல்லவராயிருககிறார என்ற வாககு்த்த்த்தம் 
என்ைவாயிறறு? ்்தவன், “எவரகக்ள முன்குறி்த்தா்ரா அவரகக்ள 
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சீர்திருத்த சததியங்கள் 

அகழ்ததுமிருககிறார; எவரகக்ள அகழ்த்தா்ரா அவரகக்ள 
நீதிமான்க்ளாககியுமிருககிறார; எவரகக்ள நீதிமான்க்ளாககிைா்ரா 
அவரகக்ள மகிகமப்படு்ததியுமிருககிறார” (்ராமர 8:30). சரவ 
்லாக்தக்தயும் உண்ைாககி, அகவகக்ள்த க்தாைரந்து வழிநை்ததுகிற 
உன்ை்த ்்தவன், நிகலமாறா்த உண்கமக்ளால் கவளிப்படு்ததுகிற 
இந்்த வல்லவர எப்படி மாறுகிறவராய் இருககககூடும் என்று 
எண்ண முடியும்? கைந்்த கால்தக்த ் நாககிப்பாருஙகள். ் ்தவனின் 
மாறா்த ்தன்கமகய நாம் அதில் காணமுடியும். அவர கசால்லியும் 
கசய்யா்தகவகள் உண்்ைா? அவர நிச்சய்ததும் நைககாமல் 
்பாைகவகள் உண்்ைா? அவருககுச் சி்த்தமாைகவகள் 
எல்லாவறகறயும் அவர கசய்திருககிறார. அவருகைய திட்ைஙகள் 
எல்லாவறகறயும் நிகற்வறறியிருககிறார என்்ற இந்்த 
்ய்காவாவாகிய ்்தவகைக குறி்ததுச் கசால்ல முடியும். ஏ்்தாம் 
பாழாகும் என்று கசான்ைார.(எ்ர 49:17). இப்கபாழுது ஏ்்தாம் 
எங்க இருககிறது? பா்பலும் நினி்வயும் எங்க ்பாயிறறு? 
்மாவாபும் அம்்மான் பு்ததிரரும் எங்க? நான் அழிப்்பன் 
என்று கசான்ை ்்தசஙகள் இப்கபாழுது எங்க இருககின்றை? 
அகவகக்ள முறறிலும் ்வரறுககப்பண்ணி அகவகக்ளக 
குறி்த்த நிகைகவயும் பூமியிலிருந்து எடு்ததுப்்பாட்ைா்ர. 
்்தவன் ்தம்முகைய வாககு்த்த்த்தஙகக்ள நிகைவு கூறாமல் 
்பாைதுண்்ைா? அவருகைய உைன்படிககககய முறி்தது 
அவருகைய திட்ை்ததிலிருந்து எப்்பா்தாகிலும் அவர விலகிப் 
்பாைதுண்்ைா? இல்கல, ஒருககாலும் இல்ல்வயில்கல. 
ஒரு்வக்ள எ்சககியாகவ குறி்தது மாறிைார என்று கசால்லலாம். 
எ்சககியாகவப் பார்தது ்்தவன், ஏசாயா மூலம் “நீர உமது 
வீட்டுககாரிய்தக்த ஒழுஙகுப்படு்ததும்; நீர பிகழககமாட்டீர, 
மரி்ததுப்்பாவீர” (2 இராஜா 20:1) என்று கசான்ைார. அப்கபாழுது 
எ்சககியா ்தன் முக்தக்த சுவரபுறமாக திருப்பிகககாண்டு கர்த்தகர 
்நாககி கஜபி்த்தான். ஏசாயா பாதிமுறற்தக்த விட்டு அப்புறம் 
்பாகிற்தறகு முன்்ை, திரும்பி வந்து உன் நாட்க்்ளா்ை 15 
வருைஙகக்ளக கூட்டு்வன் என்று கர்த்தர கசால்லுகிறார என்று 
கசான்ைார. இஙகு ்்தவன் மாறிைவில்கல. மனி்தரக்ளாகிய 
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நமககு நைககும் காரியம் க்தரியாது. ஆக்வ நாம் மாறிவிை 
வாய்ப்பு உள்்ளது. ்்தவன் இஙகு நைககும் காரிய்தக்த ஏறகை்வ 
அறிந்்தவராக்வ கசயல்பட்ைார. எ்சககியா இராஜாவின் 
மகன் மைா்ச இந்்த சம்பவ்ததிறகு பிறகு 3 வருைஙகள் 
கழி்த்்த பிறந்்தான். மைா்சவின் மகன் ்யாசியா வழியி்ல்ய 
இ்யசு பிறந்்தார. ஆக்வ மைா்ச பிறவாமல் இருந்திருந்்தால் 
்்தவனுகைய திட்ை்ததின்படி ்தாவீதின் வம்ச வழியில் இ்யசு 
எப்படி பிறந்திருககககூடும்? ்்தவன் சகல்தக்தயும் அறிந்்தவராக 
கசயல்பட்டிருககிறார. இதில் ்்தவன் ்தம்முகைய திட்ை்தக்த 
மாறறிகககாண்டு கசயல்பைவில்கல.

2. த்தவனின் மாறா்த ்தன்்மயினால் பிரத�ாஜனப்படு்பவரகள்:

 “நான் கர்த்தர, நான் மாறா்தவர, ஆககயால் யாக்காபின் 
பு்ததிரராகிய நீஙகள் நீரமூலமாகாமலிருககிறீரகள்”

 i. யார இந்்த யாக்காபின் பு்ததிரரகள்? இந்்த மாறா்த 
்்தவனில் யார களிகூறமுடியும்? மு்தலாவது அவரகள் ்்தவைால் 
க்தரிந்து ககாள்்ளப்பட்ைவரகள். “பிள்க்ளகள் இன்னும் 
பிறவாமலும், நல்விகை தீவிகை ஒன்றும் கசய்யாமலுமிருகககயில், 
்்தவனுகைய க்தரிந்துககாள்ளு்தலின்படியிருககிற 
அவருகைய தீரமாைம் கிரிகயகளிைா்ல நிகலநிறகாமல் 
அகழககிறவரா்ல நிகலநிறகும்படிககு, மூ்த்தவன் இக்ளயவனுககு 
ஊழியஞகசய்வான்...... அப்படி்ய, யாக்காகபச் சி்நகி்தது, 
ஏசாகவ கவறு்த்்தன் என்றும் எழுதியிருககிறது” (்ராமர 9:11-13). 
ஆக்வ யாக்காபின் பு்ததிரர ் ்தவைால் க்தரிந்து ககாள்்ளப்பட்டு 
நி்ததியமாை இரட்சிப்புககு முன் குறிககப்பட்ைவரகள்.

 ii. யாக்காபின் பு்ததிரர வி்சஷி்த்த ் ்தவ அதிகாரஙகக்ள, 
நாமஙகக்ளப் கபறறவரகள். “அவருகைய நாம்ததின்்மல் 
விசுவாசமுள்்ளவரக்ளாய் அவகர ஏறறுகககாண்ைவரகள் 
எ்த்தகை ்பரக்்ளா, அ்த்தகை ்பரகளும் ்்தவனுகைய 
பிள்க்ளக்ளாகும்படி, அவரகளுககு அதிகாரங ககாடு்த்தார” 
(்யாவான் 1:12). ஆண்ைவராகிய இ்யசுவின் மூலமாய் அவரகள் 
நி்ததிய நகர்ததிறகுள் பிர்வசி்த்தவரகள். அவரகள் நி்ததிய 
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மகிகமககு வாககுப்பண்ணப்பட்ைவரகள்.

 iii. யாக்காபின் பு்ததிரர வி்சஷி்த்த ்சா்தகைகக்ளக 
கைந்து கசல்லுபவரகள். ஏகழ யாக்காபு எ்த்தகை ் சா்தகைகக்ளக 
கைந்து கசல்ல ்வண்டிய்தாய் இருந்்தது. ்தகப்பனுகைய வீட்கை 
விட்டு மாமன் லாபானிை்ததிறகு ஓடிச் கசல்ல ்வண்டிய்தாய் 
இருந்்தது. லாபா்ைாடு இருந்்த நாட்களிக்ளல்லாம் அவனுகைய 
மகைவிகயக குறி்ததும், சம்ப்ள்ததிலும் ஏமாறறப்பட்ைான். 
லாபாகை விட்டு விலகி ஓடிவந்்த கபாழுது ஏசாகவ 400 
்பரக்்ளாடு சந்திகக ் வண்டிய்தாய் இருந்்தது. பிறகு ்தன்னுகைய 
மகைவியாகிய ரா்கல் இறந்து, ்தன்னுகைய மகள் தீைாளின் 
மூலமாய் சந்தி்த்த பிரச்சகைகள். ்தான் அதிகமாய் ்நசி்த்த 
்யா்சப்கப அவன் கசாந்்த பிள்க்ளக்ளால் ஏமாறறப்பட்டு 
குறிப்பிட்ை காலம் இழகக ்வண்டிய்தாய் இருந்்தது. 
யாக்காபின் மகைாகிய ரூபன் ்தன் ்தகப்பனுகைய படுககககய 
தீட்டுப்படு்ததிைான். பிறகு கபன்யமீனும் யாக்காபினின்று 
அகழ்ததுச் கசல்லப்பட்ைகபாழுது இரு்தயம் உகைந்்தவைாய் 
“்யா்சப்பும் சிமி்யானும் இல்கல. இப்கபாழுது கபன்யமீகையும் 
எடு்ததுச் கசல்லுகிறீரக்ளா?” என்று அழு்தான். ்தன்னுகைய 
ச்கா்தரகை ஏமாறறிய ஒரு பாவ்ததிறகாக வாழககக முழுவதும் 
இவ்வி்தமாை ் சா்தகைகளின் ஊைாய் கைந்து கசல்ல ் வண்டிய்தாய் 
இருந்்தது. யாக்காகப ்பால உஙகளில் அ்நகர இவ்வி்தமாை 
பல ்சா்தகைகளின் வழிகயக கைந்து கசல்லலாம். ஆைாலும் 
சிலுகவகய சுமககிற உஙகக்ளப் பார்தது ்்தவன் கசால்லுகிறார. 
“நான் கர்த்தர, நான் மாறா்தவர, ஆககயால் யாக்காபின் 
பு்ததிரராகிய நீஙகள் நிரமூலமாகமலிருககிறீரகள்”. அதிகமாய் 
்சாதிககப்படும் என் அருகமயாை ஆ்ததுமாகக்்ள! ்்தவனின் 
மாறா்த ்தன்கமயினிமி்த்தம் நீஙகள் நீரமூலமாய் ்பாவதில்கல. 
நான் அதிகமாய் ்சா்தகைகக்ளக கைந்து ்பாகி்றன் என்று 
மைஞசலி்தது ்பாக்வண்டிய அவசியமும் இல்கல. க்தய்வக 
குமார்ை பாடுகளுககுட்படு்த்தப்பட்ைார. நிந்க்தககுரியவராைார. 
அவருகைய பாடுகக்ளப் பாரககும்கபாழுது நம்முகைய 
பாடுகள் மிக மிக கசாறப்ம. நீஙகள் அவ்வி்தம் ஒருககாலும் 
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்சாதிககப்பைவில்கல. அவருகைய பாடுகள் எவ்வி்தமாைகவகள் 
என்பக்த நம்மால் வி்ளஙகிக ககாள்்ளவும் முடியாது. அவர 
“பாடுகள்” என்னும் முழு பா்ததிர்தக்தயும் குடிகக ்வண்டிய்தாய் 
இருந்்தது. அதில் நம்முகைய பாடுகள் ஒன்று அல்லது இரண்டு 
கசாட்டுகள் கூை கிகையாது. “நான் கர்த்தர, நான் மாறா்தவர" 
ஆக்வ வி்சஷி்த்த ்சா்தகைகளின் ஊைாய் கைந்து ்பாகிற 
யாக்காபின் பு்ததிர்ர! நீஙகள் நிரமூலமாவதில்கல. 

 iv. நான் யாக்காபின் பு்ததிரரகள் யார என்று கசால்வதின் 
மூலம் உஙகக்ள நீஙகள் ஒப்பிட்டுப்பாருஙகள். அவரகள் 
வி்சஷி்த்த ஆவிககுரிய குணஙகக்ள அல்லது ்தன்கமகக்ள 
உகையவரகள். யாக்காபில் பல குகறகள் காணப்பட்ைாலும் 
அவனில் காணப்பட்ை இரண்டு ஆவிககுரிய ்தன்கமகக்ள மறுகக 
முடியாது. அதில் ஒன்று யாக்காபின் விசுவாசம், மறகறான்று 
கஜபம். விசுவாச்ததிைால் வாககு்த்த்த்தஙகக்ளப் கபறறவரகளில் 
யாக்காபும் ஒருவன். அருகமயாைவரக்்ள! நீஙகள் விசுவாச்ததின் 
மகக்ளா? நீஙகள் விசுவாச்ததில் நைககிறவரக்ளா? விசுவாச்ததில் 
நின்று வாழகககயின் அகை்தது ்்தகவகக்ளயும் விசுவாச்ததின் 
மூலம் கபறறு வாழுகிறீரக்ளா? விசுவாச்ததிைால் நீஙகள் 
ஆ்ளப்படுகிறீரக்ளா? அப்படியாைால் நீஙகள் யாக்காபின் 
பு்ததிரர. “நான் கர்த்தர, நான் மாறா்தவர ஆககயால் நீஙகள் 
நிரமூலமாவதில்கல”.

 யாக்காபு ஒரு கஜப வீரன். ்்தவனிை்ததில் ்பாராடி, 
மன்றாடி கஜபி்த்தவன். இங்க கஜபிககா்த ஒரு மனி்தன் 
இருககிறான். மனி்த்ை! கஜபமில்லா்தபடி நீ வாழந்து மரி. நீ 
நரகம் கசன்று அஙகு நீண்ைகாலம் கஜபிப்பாய். உைககு கஜபிகக 
்நரமில்கலயா? உண்ண ்நரமிருககிறது, உடுகக ்நரமிருககிறது, 
ஆைால் கஜபிகக மட்டும் ்நரமில்கல. யாக்காபின் பு்ததிரர 
கஜபிககாமல் வாழ முடியாது. அவரகள் மன்றாடி கஜபிககும் 
ஆவிககுரிய வீரரகள். சுவாசிககாமல் எப்படி வாழ முடியா்்தா 
அப்படி கஜபிககாமல் அவரக்ளால் ஜீவிகக முடியாது. அவரகள் 
கஜபி்த்்த ஆக்வண்டும். யாக்காபின் பு்ததிர்ர! ்்தவன் 
மாறா்தவர, ஆக்வ களிகூருஙகள்.
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3. �ாகதகாபின் பு்ததிரர மாறா்த த்தவனிட்ததிலிருந்து ப்பறும் நன்்மகள்:

 “ஆககயால் யாக்காபின் பு்ததிர்ர, நீஙகள் 
நிரமூலமாகிறதில்கல. அ்தாவது பட்சிககப்படுகிறதில்கல”. ஒரு 
மனி்தன் எப்படி பட்சிககப்பை முடியும்? இரண்டு வி்தஙகளில் 
இது நைகககூடும். ஒன்று நரக்ததில் பட்சிககப்படுவது, மறகறான்று 
இந்்த உலக்ததில் பட்சிககப்படுவது. அ்தாவது உயிருள்்ளவராய் 
வாழந்்தாலும் ஏறகை்வ ்்தவனின் ஆககிகைககுட்பட்ைவராய், 
உயிருள்்ளவரகள் என்று கபயர கபறறாலும் ஆவியில் 
மரி்த்தவரக்ளாய் வாழந்து ககாண்டிருப்பது. 

 ்்தவன் நம்கம நம்முகைய கசாந்்த வழிககு 
விட்டிருப்பாராைால் நாம் இப்்பாது எஙகிருப்்பாம்? 
குடிகாரரக்்ளாடும், ்்தவகை, சரவ வல்லவகர 
தூஷிககிறவரக்்ளாடும் வாழந்துககாண்டிருப்்பாம். ்கட்டிலும் 
்கட்டின் அழிவிலும் அழிந்து ககாண்டிருப்்பாம். என்கைப் 
்பாலவும் நீஙகள் வாழகககயில் இவ்வி்தமாக உணரந்திருப்பீரகள் 
என்று எண்ணுகி்றன். நான் ்சா்தகையின் விளிம்பிறகுள் 
்தள்்ளப்பட்டு ்மறககாள்்ள பலைறறவைாய் திகக்த்த ்வக்ளகள் 
உண்டு. சா்த்தானின், வீழச்சியின் விளிம்பிறகு ்தள்ளிச் கசன்ற 
்வக்ளகளுண்டு. நான் விழுந்து விைககூடிய பாவ்ததின் பயஙகர்தக்த 
நிகைககும் கபாழுது உைல் சிலிரககிறது. விழுந்து விைககூடிய 
படுபா்தா்ள்தக்த ்நாககிப்பார்த்த ்பாது கதி கலஙகி்ைன். 
என் சிந்்தகைகக்ளக கைந்து கசன்ற கபால்லா்த நிகைவுகள் 
கசயல் பூரவமாக ஆககப்பட்டிருககுமாைால் அது எவ்வ்ளவு 
ககாடிய பாவம். இகவகள் எல்லாவறறின் ம்ததியிலும் நான் 
நிரமூலமாகாமலிருப்பது அவரின் மாறா்த ்தன்கமயினிமி்த்த்ம.

 சுய்ம ஒரு கிறிஸ்தவனின் பயஙகர எதிரி. அவர மாறா்தவராக 
இல்லாதிருப்பாராைால் நீயும் நானும் பட்சிககப்பட்டிருப்்பாம். 
்்தவகை நாம் பி்தாகவன்று அகழககி்றாம். கமய்யாலும் 
அவர நம்முகைய ்தகப்பைார. அவகரப் ்பால் இந்்த 
உலக்ததில் துன்புறும் ்தகப்பைார ஒருவருமில்கல. அவருககு 
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அவிசுவாசமாை, நன்றில்லா்த, கீழப்படியா்த, கலக குணமுள்்ள, 
முறுமுறுககிற பிள்க்ளக்ளாய் நாமிருககி்றாம். அவர மாறா்தவராக 
இல்லாதிருப்பாராைால் நாம் இந்்நரம் நிரமூலமாயிருப்்பாம். 
அவர நீடிய கபாறுகம இல்லா்தவராய் இருந்திருப்பாராைால் 
பட்ைய்தக்த எடு்தது நம்கம கவட்டி்பாட்டிருப்பார. அவர 
நம்கம ்நசிககும்படி நம்மில் நறகுணம் ஒன்றுமில்கல. 

 ஜான் நியூட்ைன் என்ற ்்தவ மனி்தன் ்தன்னிைம் ஒரு 
கபண் இவ்வி்தம் கசான்ைக்த நிகைவு கூரந்து “்்தவனின் 
க்தரிந்துககாள்ளு்தலின் ச்ததிய்ததிறகு நா்ை சாட்சி. நான் 
பிறப்ப்தறகு முன்பு ் ்தவன் என்கை ் நசிககாதிருப்பாராைால் நான் 
பிறந்்த பின்பாக அவர என்கை ் நசி்ததிருகக முடியாது. என்னுகைய 
பாவஙகளும் அககிரமஙகளும் கபரிது”. இவ்வி்தமாக்வ நானும், 
நாகமல்லாரும் சாட்சியிைககூடும். ஏகைன்றால் பிறந்்த பின்பு 
நம்மில் ்மன்கம பாராட்ை என்ை உண்டு? அவருகைய க்தரிந்து 
ககாள்ளு்தல் நம்முகைய கிரிகயச் சாரந்்த்தாயிரா்ததிைால் இன்னும் 
அவர நம்கம ்நசிகக முடிகிறது. மு்தன் மு்தலில் நம்முகைய 
நீதினிமி்த்தம் அவர நம்கம ்நசிககவில்கல. ஆக்வ நம்முகைய 
பாவம் அவருகைய அன்பின் கயிகற துண்டிகக முடிவதில்கல. அவர 
கிருகபயிைால் நம்மில் அன்பு கூறுகிறார. ்்தவன் மாறுகிறவராக 
இருந்திருப்பாராைால் நாம் சா்த்தாைால், உலக்த்தால், நமது 
கசாந்்த பாவஙகளிைால், மறறும் நூறறுககணககாை வழிகளிைால் 
நிரமூலமாய் ்பாயிருப்்பாம். யாக்காபின் பு்ததிர்ர! 
்்தவன் மாறா்தவர என்ற ச்ததிய்தக்த உட்ககாண்டு உஙகக்ள 
கபலப்படு்ததுஙகள். பரிசு்த்த ஆவியாைவர மகிகமகரமாை 
இந்்த ச்ததிய்தக்த உஙகள் இரு்தஙயகளில் எழுதுவாராக. ்்தவன் 
மாறா்தவர என்பது ககாழுகமயாை ப்தார்த்தம், சு்த்தமாககப்பட்ை 
திராட்சரசமுமாய் இருககட்டும். எல்லாம் மாறிப்்பாகலாம், 
ஆைால் ்்தவன் மாறா்தவர. உஙகள் நண்பரகள் மாறலாம். 
உஙகள் ்பா்தகர உஙகக்ள விட்டு எடுககப்பைலாம். மறறவரகள் 
உஙகக்ள கவறு்தது மாறிப்்பாகலாம். ஆைால் ்்தவன் உன்கை 
்நசிககிறார. 
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 வாழகககயில் உன் நிகலகம மாறலாம். உன் அந்்தஸது 
மாறலாம். உன் கசா்ததுககள் அகை்ததும் ்பாகலாம். உன் 
வாழககக முழுவது்ம மாறிைது ் பால காணப்பைலாம். ஆைாலும் 
்்தவன் மாறா்தவர என்பதில் உறுதியாயிரு. மாறு்தல் என்பது 
க்தாைககூைா்த ஒரு இைம் உண்டு. அது ்்தவ்ை. மாறு்தல் 
என்பது அழிககா்த ஒரு நாமமுண்டு, அது ்்தவனின் இரு்தய்ம. 
அவகர நம்பு ஒருககாலமும் ஏமாறறமகைய மாட்ைாய். அவர 
ஒருககாலமும் உன்கை விட்டு விலக மாட்ைார. அவகர விட்டு 
நீ விலகவும் உன்கை விை மாட்ைார. 

கர்த்தர ்தாதம இந்்த வார்த்்தக்ை ஆசீரவதிப்பாராக! ஆபமன்!






