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உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய குழப்பங்கள், க்கள்வி்கள் இருபபின் கேற்கண்ட 
க்கக்பசி எணணிறகு த�ொ்டர்பு த்கொணடு, ்பகிர்ந்துத்கொள்்ளலொம். அலலது 
கேற்கண்ட மு்கவரிக்கு ்கடி�ம் மூலம் ்பகிர்ந்துத்கொள்்ளலொம்.

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

நன்றி!!! 

சீர்திருத்த சததியங்கள் 
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வேத சத்தியத்திற்கான வ�காரகாட்டங்ள்
	 ப�ொதுவொக	நொம்	இந்த	வவ்த	சத்தியத்்்த	அறிநதிருப�து	
மட்டும்	 வ�ொ்தொ்தது,	 அந்த	 சத்தியத்்்த	 அறிநதுபகொண்டு	
அ்தன�டி	 நடககவும்,	 உ�வ்தசிககவும்,	 இந்த	 சத்தியத்திறகொக	
வ�ொரொடவும்	 நொம்	அ்ைககப�ட்டிருககிவ�ொம்.	இது	 நம்வமல்	
விழுந்த	 நம்	 ஒவபவொருவரு்டய	 கட்மயொக	 இருககி�து.	
இந்த	வவ்தத்தில்	எவவி்தமொக	வ்தவனு்டய	மனி்தரகள்	இந்த	
சத்தியத்திறகொக	வ�ொரொடினொரகள்	என�்்தப	�றறி	ஒரு	சிறிய	
�குதி்ய	இந்த	்கவயட்டில்	�ொரபவ�ொம்.

சத்தியத்திற்கா் ப�காரடும�டிக்கு பேதம நம்மை அ்ைக்கிறது:

	 வவ்தத்தில்	 யூ்தொ	 நிரு�ம்	 மறப�ல்்ொ	 நிரு�ஙக்ைப	
�ொரககிலும்	 சறறு	 வித்தியொசமொன்தொக	 இருககி�்்த	 நொம்	
�ொககிவ�ொம்.	இந்த	நிரு�மொனது	ஆவிககுரிய	வ�ொரொட்டத்தின	
மத்தியில்	 வொழும்�டியொன	 வொழக்க	 மு்�்ய	 சுட்டிக	
கொண்பிககி�து.	மு்த்ொவது	வசனத்தில்	“இவயசு	கிறிஸ்துவினு்டய	
ஊழியககொரனும்,	 யொகவகொபினு்டய	 சவகொ்தரனுமொயிருககி�	
யூ்தொ,	பி்தொவொகிய	வ்தவனொவ்	�ரிசுத்்தமொககப�ட்டவரகளும்,	
இவயசு	 கிறிஸ்துவினொவ்	 கொககப�ட்டவரகளுமொகிய	
அ்ைககப�ட்டவரகளுககு	எழுதுகி�்தொவது”	 (யூ்தொ	 1:1)	 எனறு	
ஆரம்பிககி�ொர.	 இந்த	 வசனத்தில்	 யொருககொக	 இந்த	 நிரு�ம்	
எழு்தப�ட்டது	 என�்்த	 குறிபபிடுகி�ொர.	 வமலும்	 இந்த	
நிரு�ம்	 எ்தறகொக	 எழு்தப�ட்டது	 என�்்த	 மூன�ொவது	
வசனத்தில்	குறிபபிடுகி�ொர.	 “பிரியமொனவரகவை,	ப�ொதுவொன	
இரட்சிப்�ககுறித்து	 உஙகளுககு	 எழுதும்�டி	 நொன	 மிகவும்	
கருத்துள்ைவனொயிருக்கயில்,	 �ரிசுத்்தவொனகளுககு	 ஒருவி்ச	
ஒபபுகபகொடுககப�ட்ட	விசுவொசத்திறகொக	நீஙகள்	் ்தரியமொய்ப	
வ�ொரொடவவண்டுபமனறு	 உஙகளுககு	 எழுதி	 உணரத்துவது	
எனககு	அவசியமொய்க	கண்டது”	(யூ்தொ	1:3).	நமககு	வ�ொதிககப�ட்ட	
சத்தியத்திறகொக,	 அந்த	 சத்தியத்தின	 மூ்ம்	 ஏற�ட்ட	
விசுவொசத்திறகொக	நொம்	வ�ொரொடவவண்டுபமனறு	எழுதுகி�ொர.	
இந்த	 வசனத்தில்	 குறிபபிடப�டும்	 வ�ொரொட்டபமன�து	
சொ்தொரணமொகப	 �யன�டுத்்தப�ட்ட	 வொரத்்்தயல்்.	
மொ�ொக	 இவயசு	 கிறிஸ்துவொனவர	 பகத்சமவன	 வ்தொட்டத்தில்	
�ொடுகளின	மத்தியில்	எவவொறு	வ�ொரொடினொவரொ,	அவவி்தமொக	
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வ�ொரொடவவண்டுபமன�	 �்தத்்்த	 உ�வயொகப�டுத்துகி�ொர.	
ஆகவவ	 இந்த	 வவ்த	 சத்தியமொனது	 நம்்ம	 �ொதிககுமொனொல்	
இந்த	வவ்த	சத்தியத்திறகொக	ஜீவ்னயும்	பகொடுககும்�டியொன	
வ�ொரொட்டத்்்த	 நொம்	 வ�ொரொடவவண்டும்.	 �வுலும்	 கூட	
தீவமொத்வ்தயுககு	 எழுதும்ப�ொழுது	 ்தன	 வ�ொரொட்டத்்்தக	
குறித்து	கீழககண்டவொறு	குறிபபிடுகி�ொர.	

�வுலின் ப�காரகாட்டம:

	 “நல்்	 வ�ொரொட்டத்்்தப	 வ�ொரொடிவனன,	 ஓட்டத்்்த	
முடித்வ்தன,	 விசுவொசத்்்தக	 கொத்துகபகொண்வடன”	 (2தீவமொ	
4:7).	 	 எனன	 வ�ொரொட்டத்்்த	 வ�ொரொடினொர?	 இந்த	 வவ்த	
சத்தியத்திறகொக	 வ�ொரொடினொர.	 ஆவியொனவர	 அவருககு	
ஒபபுகபகொடுத்்த	வவ்த	சத்தியத்திறகொக	நல்்	வ�ொரொட்டத்்்தப	
வ�ொரொடிவனன	 எனகி�ொர.	 ஆகவவ்தொன	 தீவமொத்வ்தயுககு,	
நீ	 கறறு	 நிசசயத்துகபகொண்ட்வகளில்	 நி்்த்திரு	 எனறு	
பசொல்லுகி�ொர	 (2தீவமொ	 3:14).	 சத்தியத்திறகு	 எதிரி்டயொக	
எழும்புகி�	கொரியஙகளுககொக	வ�ொரொடு	எனறு	பசொல்லுகி�ொர.	
ஆகவவ்தொன	 ‘நி்்த்திரு’	 எனகி�ொர.	 வ�ொரொட்டமில்்ொமல்	
ஒருவரும்	நி்்த்திருகக	முடியொது.	

	 இன்�ய	கொ்நி்்களில்	வவ்தத்திறகு	பு�ம்�ொன	�்	
கொரியஙகள்	 எழும்பி	 நிறகின�து.	 இவவி்தமொன	சூழநி்்யில்	
நீஙகள்	 கறறுகபகொண்ட	 வவ்த	 சத்தியத்திறகொக,	 உஙகள்	
திருசச்�யிலும்,	உஙகள்	சமுகத்திலும்,	உஙகள்	சுறறுபபு�த்திலும்	
சொட்சிப	 �கிரும்�டியொக	 நீஙகள்	 அ்ைககப�ட்டிருககிறீரகள்.	
இன்�ய	 கொ்ம்	 எவவி்தமொகக	 கொணப�டுகி�து?	
“ஏபனன�ொல்,	 அவரகள்	 ஆவரொககியமொன	 உ�வ்தசத்்்தப	
ப�ொறுகக	மனதில்்ொமல்,	பசவித்தினவுள்ைவரகைொகி,	்தஙகள்	
சுய	இச்சகளுகவகற�	வ�ொ்தகரக்ைத்	்தஙகளுககுத்	திரைொகச	
வசரத்துகபகொண்டு,	 சத்தியத்துககுச	 பசவி்ய	 வி்ககி,	
கட்டுகக்்தகளுககுச	 சொய்நதுவ�ொகுஙகொ்ம்	 வரும்”	 (2தீவமொ	
3:3-4).	 இன்�ய	 கொ்ம்	 இவவி்தமொகத்்தொன	 கொணப�டுகி�து.	
்தஙகளு்டய	 சுய	 இச்சகளுககு	 ஏற�வொறு	 வ�ொ்தரக்ை	
ப்தரிநதுபகொள்ளுகி�ொரகள்.	 திருசச்�களில்	 ஆட்டமும்,	
�ொட்டமும்	 களியொட்டுகளும்	 நிரம்பி	 கொணப�டுகி�து.	
சத்தியத்்்தக	 வகட்க	 மன்தற�வரகைொக,	 சத்தியத்திறகு	வி்கி	
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ஓடுகி�	மககள்்தொன	இனறு	கொணப�டுகி�ொரகள்.	இவவி்தமொன	
சமுகத்தில்்தொன	 நொம்	ஜீவ்னயும்	பகொடுத்து	 சத்தியத்திறகொக	
வ�ொரொட	 அ்ைககப�ட்டிருககிவ�ொம்.	 ஆகவவ்தொன	 அவநக	
சீரதிருத்்தவொதிகள்	இந்த	சத்தியத்திறகொகப	வ�ொரொடும்ப�ொழுது	
்தஙகள்	ஜீவ்னயும்	இைநதுவ�ொனொரகள்.	

	 ரிசசரட்	�ொகஸ்ட்டர	என�	சீரதிருத்்தவொதி,	வரொமருககு	
எழுதின	நிரு�த்திறகொக	விைககவு்ர	எழுதினொர.	அவர	எழுதின	
அந்த	 விைககவு்ரககொக	 �ட்ட�ொடுகள்	 பகொஞசமொன்தல்்.	
அவர	 வொழந்த	 நொட்களில்	 கத்வ்தொலிகக	 ம்தககுருககளின	
ஆதிககம்	 அதிகமொகக	 கொணப�ட்டது.	 அநநொட்களில்	
விசுவொசத்தினொவ்	மொத்திரவம	ஒரு	மனி்தன	இரட்சிககப�ட	
முடியும்	என�்்த	ஆணித்்தரமொக	எழுதினொர.	அ்தறகொக	அவர	
சி்�யிலிடப�ட்டொர.	அவநக	உ�வத்திரவத்தின	ஊடொக	கடநது	
பசன�ொர.	 நொமும்	 கூட	 வவ்த	 சத்தியத்திறகொக	 இவவி்தமொக	
வ�ொரொடவவ	 அ்ைககப�ட்டிருககிவ�ொம்.	 ஆகவவ்தொன	
�வுல்	 சத்தியத்திறகொக	 தீஙகநு�வி	 எனறு	 தீவமொத்வ்தயுககு	
எழுதுகி�ொர	 (2தீவமொ	 4:5).	 நீஙகள்	 சத்தியத்்்த	 ஜனஙகளுககு	
வ�ொதிககும்ப�ொழுது	 சரியொன	 பசவிகபகொடுத்்தல்	 இருககொது.	
உஙக்ை	 எல்வ்ொரும்	 பவறுத்து	 ஒதுககுவொரகள்.	 நீஙகள்	
சொட்சி�கிரும்	சத்தியமொனது	அவரகளுககு	கள்ை	உ�வ்தசமொகத்	
வ்தொனறும்.	அவநகர	உஙக்ைக	குறித்து	்தவ�ொன	பசய்தி்யப	
�ரபபுவொரகள்.	 ஆனொல்	 நீவயொ,	 “சுவிவசஷகனு்டய	
வவ்்்யச	பசய்,	உன	ஊழியத்்்த	நி்�வவறறு”	(2தீவமொ	4:5).	
உஙகளு்டய	அ்ைபபு	சூழநி்்கள்	எவவைவு	எதிரி்டயொகக	
கொணப�ட்டொலும்	 சத்தியத்திறகொக	 வ�ொரொடும்�டியொகவவ	
அ்ைககப�ட்டுள்ளீரகள்.	

	 உஙகளு்டய	 ஊழியப	 �குதிகளில்	 வ�ொலி	
ஊழியரகள்	 ்தவ�ொன	 உ�வ்தசஙகைொன	 அநநிய	 �ொ்ஷகள்,	
தீரககத்்தரிசனஙகள்,	 அறபு்தஙகள்	 எனறு	 பசொல்லி	 திரள்	
கூட்டமொன	 மகக்ை	 ்தன	 வசப�டுத்திகபகொள்ை்ொம்.	
உஙகளு்டய	திருசச்�யில்	கொணப�டுவவொரின	எண்ணிக்க	
மிகக	 கு்�வொக	 கொணப�ட்ொம்.	 வறு்மயின	 மத்தியிலும்,	
கு்�வுகளின	மத்தியிலும்,	�ொடுகளின	ஊடொகவும்,	வியொதிகளின	
ஊடொகவும்	நீஙகள்	கடநது	வ�ொக்ொம்.	ஆனொலும்	நீஙகள்	இந்த	
சத்தியத்்்தப	�ொதுககொத்து,	அ்தறகொக	்வரொககியமொக	நினறு,	
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அ்்த	மொத்திரவம	 வ�ொதிகக	 நீஙகள்	 கட்மப�ட்டவரகைொக	
உள்ளீரகள்.	 இவவி்தமொன	 வ�ொரொட்டஙகளுககொக	 உஙக்ை	
நீஙகள்	 ஒபபுகபகொடுககவில்்்பயன�ொல்,	 நீஙகள்	 இந்த	
சத்தியத்தினொல்	�ொதிககப�டவில்்்	என�து்தொன	ப�ொருள்.	

	 வமலுமொக	 �வுல்,	 “நீவயொ,	 வ்தவனு்டய	 மனுஷவன,	
இ்வக்ை	 விட்வடொடி,	 நீதி்யயும்	 வ்தவ�கதி்யயும்	
விசுவொசத்்்தயும்	 அன்�யும்	 ப�ொறு்ம்யயும்	
சொந்தகுணத்்்தயும்	அ்டயும்�டி	 நொடு.	விசுவொசத்தின	 நல்்	
வ�ொரொட்டத்்்தப	 வ�ொரொடு,	 நித்தியஜீவ்னப	 �றறிகபகொள்;	
அ்தறகொகவவ	 நீ	 அ்ைககப�ட்டொய்;	 அவநக	 சொட்சிகளுககு	
முன�ொக	 நல்்	 அறிக்க	 �ண்ணினவனுமொயிருககி�ொய்”	
(1தீவமொ	 6:11-12)	 எனறு	 எழுதுகி�ொர.	 விசுவொசத்திறகொக	 நல்்	
வ�ொரொட்டத்்்தப	வ�ொரொடு	எனறு	அறிவுறுத்துகி�ொர.	இ்தறகு	
முனன்தொன	வசனத்்்தப	�ொரககும்ப�ொழுது	எல்்ொவி்தமொன	
தீ்மக்ையும்	விட்டு	வி்கு	எனறு	பசொல்லுகி�ொர.	“உண்ணவும்	
உடுககவும்	நமககு	உண்டொயிருந்தொல்	அது	வ�ொதுபமனறிருககக	
கடவவொம்.	 	 ஐசுவரியவொனகைொக	 விரும்புகி�வரகள்	
வசொ்த்னயிலும்	 கண்ணியிலும்,	 மனுஷ்ரக	 வகட்டிலும்	
அழிவிலும்	 அமிழத்துகி�	 மதிவகடும்	 வச்தமுமொன	 �்வி்த	
இச்சகளிலும்	விழுகி�ொரகள்.	�ண	ஆ்ச	எல்்ொத்	தீ்மககும்	
வவரொயிருககி�து;	 சி்ர	அ்்த	இசசித்து,	விசுவொசத்்்தவிட்டு	
வழுவி,	 அவநக	 வவ்த்னகைொவ்	 ்தஙக்ை	 உருவக	
குத்திகபகொண்டிருககி�ொரகள்”	(1தீவமொ	8-10).	நீஙகள்	வ்தவனு்டய	
்தொசரகள்.	 நீஙகள்	 இந்த	 வவ்த	 சத்தியத்திறகொக	 வ�ொரொடும்	
�டியொகவவ	அ்ைககப�ட்டிருககிறீரகள்.	 �வுல்,	அ்தறகொகவவ	
நீ	அ்ைககப�ட்டொய்	எனறு	அழுத்தி	பசொல்லுகி�ொர.	

 �வுல்	 இந்த	 வவ்த	 சத்தியத்திறகொக,	 ்தனனு்டய	
விசுவொசத்திறகொக	வொழவின	க்டசி	மட்டுமொக	வ�ொரொடிவனன,	
ஓட்டத்்்த	 முடித்வ்தன	 எனறு	 பசொல்லுகி�ொர	 (2தீவமொ	 4:7).	
இப�டியொகப	 வ�ொரொடின	 வ�ொரொட்டத்திறகொக	 எனன	
�்ன	 கி்டககும்	 என�்்தயும்	 அறிநதிருந்தொர.	 “இதுமு்தல்	
நீதியின	 கிரீடம்	 எனககொக	 ்வககப�ட்டிருககி�து,	 நீதியுள்ை	
நியொயொதி�தியொகிய	 கரத்்தர	 அநநொளிவ்	 அ்்த	 எனககுத்	
்தந்தருளுவொர;	எனககு	மொத்திரமல்்,	அவர	பிரசனனமொகு்த்்	
விரும்பும்	 யொவருககும்	 அ்்தத்	 ்தந்தருளுவொர”	 (2தீவமொ	 4:8).	
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வமலும்	 பிலிபபியரககு	 எழுதின	 நிரு�த்தில்,	 “நொன	 வநது	
உஙக்ைக	 கண்டொலும்,	 நொன	 வரொமலிருந்தொலும்,	 நீஙகள்	
ஒவர	 ஆவியிவ்	 உறுதியொய்	 நினறு,	 ஒவர	 ஆத்துமொவினொவ்	
சுவிவசஷத்தின	 விசுவொசத்திறகொகக	 கூடபவ�ொரொடி,	
எதிரககி�வரகைொல்	 ஒனறிலும்	 மருைொதிருககிறீரகபைனறு	
உஙக்ைககுறித்து	 நொன	 வகள்விப�டும்�டி,	 எவவி்தத்திலும்	
நீஙகள்	கிறிஸ்துவின	சுவிவசஷத்திறகுப	�ொத்திரரொக	மொத்திரம்	
நடநதுபகொள்ளுஙகள்”	(பிலிப	1:27).	இஙகு	�வுல்	பசொல்லுகி�ொர,	
நொன	 இருந்தொலும்	 சரி,	 இல்்்பயன�ொலும்	 சரி	 நீஙகள்	
ஒவர	 ஆவியிவ்	 உறுதியொய்	 நினறு,	 ஒவர	 ஆத்துமொவினொவ்	
சுவிவசஷத்தின	விசுவொசத்திறகொகக	கூடபவ�ொரொடுஙகள்	எனறு	
எழுதுகி�ொர.	நம்மு்டய		ச்�யில்	கு்�ந்த	எண்ணிக்கயி்ொன	
அஙகத்தினர	இருந்தொலும்	சரி,	ஒவர	ஆவியில்	உறுதியொய்	நினறு	
வவ்த	 சத்தியத்திறகொக	 ஒனறு	 வசரநது	 வ�ொரொடவவண்டும்.	
வமலும்	இந்த	வ�ொரொட்டத்்்தக	குறித்து	வவ்தம்	பசொல்லுகி�து,	
“மரணம்	வநரிடுகி�்தொயிருந்தொலும்	அ்தறகுத்	்தபபும்�டி	்தஙகள்	
ஜீவ்னயும்	 �ொரொமல்,	 ஆட்டுககுட்டியின	 இரத்்தத்தினொலும்	
்தஙகள்	சொட்சியின	வசனத்தினொலும்	அவ்ன	பஜயித்்தொரகள்”	
(பவளி	12:11).	வ்தவனு்டய	வொரத்்்தயொகிய	வவ்தத்திறகு	நீஙகள்	
சொட்சியிடும்ப�ொழுது	மரணம்	வநரிடுகி�்தொக	இருந்தொலும்	சரி,	
வ்தவனு்டய	 வசனத்தினொல்	 நீஙகள்	 பஜயிககி�வரகைொக	
கொணப�ட	 வவண்டும்.	 இந்த	 வ�ொரொட்டபமன�து	
சொ்தொரணமொன	 ஒன�ல்்.	 நீஙகள்	 இந்த	 சத்தியத்திறகொக	
வ�ொரொடும்ப�ொழுது	 பிசொசொனவன	 அவநக	 இ்டயூறுக்ை	
பகொண்டுவருவொன.	 அ்தன	 மத்தியிலும்	 நீஙகள்	 உஙகள்	
விசுவொசத்திறகொக	வ�ொரொடவவண்டும்.	

	 �வுல்	திரும்�வும்	திரும்�வுமொக	இந்த	சத்தியத்திறகொக	
நல்்	 வ�ொரொட்டத்்்தப	 வ�ொரொடு	 எனறு	 பசொல்லுகி�ொர.	
“குமொரனொகிய	 தீவமொத்வ்தயுவவ,	 உன்னககுறித்து	 முன	
உண்டொன	 தீரகக்தரிசனஙகளின�டிவய,	 நீ	 அ்வக்ை	
முனனிட்டு	 நல்்	 வ�ொரொட்டம்�ண்ணும்�டி,	 இந்தக	
கட்ட்ை்ய	 உனககு	 ஒபபுவிககிவ�ன;	 நீ	 விசுவொசமும்	
நல்மனசசொட்சியும்	 உ்டயவனொயிரு”	 (1தீவமொ	 1:18).	 நீஙகளும்	
நொனும்	இந்த	சத்தியத்திறகொக	இ்ைப�ொ�ொமல்,	நித்திய	ஜீவ்னப	
�றறிகபகொண்டு,	 �்வி்தமொன	 பநருககஙகளின	 மத்தியிலும்	
உண்்மயுள்ைவரகைொக	வொை	நொம்	கட்மப�ட்டுள்வைொம். 
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	 நொம்	 இவவி்தமொன	 வ�ொரொட்டஙக்ைப	 வ�ொரொடும்	
�டியொகத்்தொன	வ்தவன	கட்ட்ையிடுகி�ொர.	அவவி்தமொகத்்தொன	
வ்தவன	ஒரு	ச்�்யக	குறித்து,	அந்த	ச்�	வ�ொரொடவவண்டிய	
வ�ொரொட்டத்்்தப�றறி	குறிபபிடுவ்்த	 நொம்	பவளிப�டுத்தின	
விவசஷத்தில்	 வொசிககிவ�ொம்.	 “உன	 கிரி்யக்ையும்,	 உன	
உ�த்திரவத்்்தயும்,	 நீ	 ஐசுவரியமுள்ைவனொயிருநதும்	
உனககிருககி�	்தரித்திரத்்்தயும்,	்தஙக்ை	யூ்தபரனறு	பசொல்லியும்	
யூ்தரொயிரொமல்	 சொத்்தொனு்டய	 கூட்டமொயிருககி�வரகள்	
பசய்யும்	தூஷணத்்்தயும்	அறிநதிருககிவ�ன.	 நீ	 �டபவ�ொகி�	
�ொடுக்ைககுறித்து	எவவைவும்	�யப�டொவ்த;	இவ்தொ,	 நீஙகள்	
வசொதிககப�டும்ப�ொருட்டொகப	 பிசொசொனவன	 உஙகளில்	
சி்்ரக	கொவலில்	வ�ொடுவொன;	�த்துநொள்	உ�த்திரவப�டுவீரகள்.	
ஆகிலும்	 நீ	 மரண�ரியந்தம்	 உண்்மயொயிரு,	 அபப�ொழுது	
ஜீவகிரீடத்்்த	உனககுத்	்தருவவன”	(பவளி	2:9-10).	நம்மு்டய	
�ொடுக்ைக	 குறித்து	 நொம்	 சிறிவ்தனும்	 �யப�டக	 கூடொது.	
நம்்ம	 சுறறிலும்	 �்வி்தமொன	 பநருககஙகள்,	 துன�ஙகள்	
வநரிட்டொலும்	 எ்்தக	 கண்டும்	 �யப�டககூடொது.	 நொம்	
சத்தியத்திறகொக	 வ�ொரொடும்வ�ொது	 சொத்்தொன	 �்வி்தஙகளில்	
நம்்ம	்தொககுவொன.	 	ஆனொலும்	 நொம்	மரண�ரியந்தம்	இந்த	
சத்தியத்திறகொக	உண்்மயுள்ைவரகைொகக	கொணப�டவவண்டும்.	
அபப�ொழுது	ஜீவகிரீடத்்்த	உனககுத்	்தருவவன	எனறு	கரத்்தர	
வொககுப�ண்ணுகி�ொர.	

	 �வுல்	இந்த	சத்தியத்திறகொக	�ட்ட�ொடுக்ைக	குறித்து	
ப்தசவ்ொனிகவகயரககு	 எழுதின	 நிரு�த்தில்	 இவவி்தமொய்க	
குறிபபிடுகி�ொர.	 இது	 ஒரு	 சொ்தொரணமொன	 வ�ொரொட்டமல்்,	
மிகவும்	 கடு்மயொன	 �ொடுகளின	 மத்தியில்	 வ�ொரொடின	
வ�ொரொட்டம்.	ஆனொல்	அ்தன	மத்தியிலும்	அவர	எவவி்தமொக	
பசயல்�ட்டொர	 என�்்த	 �ொருஙகள்.	 “உஙகளுககுத்	
ப்தரிநதிருககி��டி,	முனவன	பிலிபபு	�ட்டணத்திவ்	நொஙகள்	
�ொடு�ட்டு	நிந்்தய்டநதிருநதும்,	பவகு	வ�ொரொட்டத்வ்தொவட	
வ்தவனு்டய	 சுவிவசஷத்்்த	 உஙகளுககுச	 பசொல்லும்�டி,	
நம்மு்டய	 வ்தவனுககுள்	 ்்தரியஙபகொண்டிருநவ்தொம்.	
எஙகள்	 வ�ொ்தகம்	 வஞசகத்தினொலும்	 துரொ்சயினொலும்	
உண்டொகவில்்்,	 அது	 க�டமுள்ை்தொயுமிருககவில்்்.	
சுவிவசஷத்்்த	 எஙகளிடத்தில்	 ஒபபுவிககத்்தகக்தொய்,	
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வ்தவன	 எஙக்ை	 உத்்தமபரனப�ண்ணின�டிவய,	 நொஙகள்	
மனுஷருககு	 அல்்,	 எஙகள்	 இரு்தயஙக்ைச	 வசொதித்்தறிகி�	
வ்தவனுகவக	 பிரியமுண்டொகப	 வ�சுகிவ�ொம்.	 உஙகளுககுத்	
ப்தரிநதிருககி��டி,	 நொஙகள்	 ஒருககொலும்	 இசசகமொன	
வசனஙக்ைச	பசொல்்வுமில்்்,	ப�ொருைொ்சயுள்ைவரகைொய்	
மொயம்�ண்ணவுமில்்்;	 வ்தவவன	 சொட்சி”	 (1ப்தசவ்ொ	 2:2-5).	
ஆகவவ	நம்மு்டய	விசுவொசத்திறகொக	�்	இைபபுக்ை	சநதிகக	
வநரிடும்.	ஆனொல்	நொம்	இ்தன	மத்தியிலும்	இந்த	சத்தியத்திறகொக	
விசுவொசத்வ்தொடு	நிறக	ஆயத்்தமொக	இருகக	வவண்டும்.	

	 வ்தவன	 நம்்ம	 அ்ைத்்த	 அ்ைபபுககு	 உண்்மயும்,	
கீழப�டி்தலுமுள்ைவரகைொக	 கொணப�ட	 வவண்டும்.	
“அபப�ொழுது	 �வுலும்	 �ரன�ொவும்	 ்்தரியஙபகொண்டு	
அவரக்ை	வநொககி:	மு்த்ொவது	உஙகளுகவக	வ்தவவசனத்்்தச	
பசொல்்வவண்டிய்தொயிருந்தது;	 நீஙகவைொ	 அ்்தத்	 ்தள்ளி,	
உஙக்ை	 நித்திய	 ஜீவனுககு	 அ�ொத்திரரொகத்	 தீரத்துக	
பகொள்ளுகி��டியினொல்,	இவ்தொ,	நொஙகள்	பு�ஜொதியொரிடத்தில்	
வ�ொகிவ�ொம்.	 நீர	 பூமியின	 க்டசி�ரியந்தமும்	
இரட்சிப�ொயிருககும்�டி	 உம்்ம	 ஜொதிகளுககு	 ஒளியொக	
்வத்வ்தன	எனகி�	வவ்தவொககியத்தின�டி	கரத்்தர	எஙகளுககுக	
கட்ட்ையிட்டிருககி��டியினொல்	 இப�டிச	 பசய்கிவ�ொம்	
என�ொரகள்”	 (அப	 13:46-47)	 இஙகு	 கரத்்தர	 எஙகளுககுக	
கட்ட்ையிட்டிருககி��டியினொல்	அ்தன	�டி	பசய்வவொபமனறு	
�வுலும்,	 �ரன�ொவும்	 அ்தறகொக	 உண்்மயும்,	 உறுதியுமொய்	
வ�ொரொடினொரகள்.	இந்த	வவ்தத்தில்	இவவி்தமொக	சத்தியத்திறகு	
வ�ொரொடின	�்	வ்தவமனி்தரக்ை	குறிபபிட	முடியும்.	

ஸபதேகானின் ப�காரகாட்டம:

	 ஸ்வ்தவொ்னக	 குறித்து	 வவ்தம்	 எனன	 பசொல்லுகி�து?	
“ஸ்வ்தவொன	 விசுவொசத்தினொலும்	 வல்்்மயினொலும்	
நி்�ந்தவனொய்	ஜனஙகளுககுள்வை	ப�ரிய	அறபு்தஙக்ையும்	
அ்டயொைஙக்ையும்	 பசய்்தொன.	 அபப�ொழுது	 லி�ரத்தீனர	
எனனப�ட்டவரகளின	ஆ்யத்்்தச	வசரந்தவரகளிலும்,	சிவரவன	
�ட்டணத்்தொரிலும்,	 அப்கசநதிரியொ	 �ட்டணத்்தொரிலும்,	
சிலிசியொ	நொட்டொரிலும்,	ஆசியொ	வ்தசத்்தொரிலும்	சி்ர	எழும்பி,	
ஸ்வ்தவொனுடவன	 ்தரககம்�ண்ணினொரகள்”	 (அப	 6:8).	 இஙகு	
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திரள்	கூட்டமொன	மககள்	ஸ்வ்தவொவனொவட	எதிரத்து	்தரககம்	
�ண்ணுகி�ொரகள்.	ஸ்வ்தவொன	ப்தொடரநது	அந்த	ஜனஙகளுககு	
வவ்த	சத்தியஙக்ை	விவரித்துக	கொண்பிககி�ொர.	அபப�ொழுது	
அவனுககு	 வநரிட்ட	 வி்ைவுக்ை	 �ொருஙகள்.	 “இ்வக்ை	
அவரகள்	 வகட்டப�ொழுது,	 மூரககம்டநது,	 அவ்னப	
�ொரத்துப	�ல்்்க	கடித்்தொரகள்.	அவன	�ரிசுத்்த	ஆவியினொவ்	
நி்�ந்தவனொய்,	வொனத்்்த	அண்ணொநது�ொரத்து,	வ்தவனு்டய	
மகி்ம்யயும்,	வ்தவனு்டய	வ்து�ொரிசத்தில்	இவயசுவொனவர	
நிறகி�்்தயும்	கண்டு:	அவ்தொ	வொனஙகள்	தி�நதிருககி�்்தயும்,	
மனுஷகுமொரன	வ்தவனு்டய	வ்து�ொரிசத்தில்	நிறகி�்்தயும்	
கொண்கிவ�ன	 என�ொன”	 (அப	 7:54-56)	 	 ஒவர	 ஒரு	 மனி்தன	
திரள்கூட்ட	மககளுககும்	சத்தியத்திறகு	சொட்சியொக	நிறகி�ொன.	
இந்த	ஒரு	மனி்தவனொடு்தொன	கரத்்தர	இருககி�ொர.	அபப�ொழுது	
அவரகள்,	 “உரத்்த	 சத்்தமொய்க	 கூககுரலிட்டுத்	 ்தஙகள்	
கொதுக்ை	அ்டத்துகபகொண்டு,	 ஒருமனப�ட்டு	அவனவமல்	
�ொய்நது,	 அவ்ன	 நகரத்துககுப	 பு�ம்வ�	 ்தள்ளி,	 அவ்னக	
கல்ப்றிந்தொரகள்.	 சொட்சிககொரர	 ்தஙகள்	 வஸ்திரஙக்ைக	
கைறறி,	சவுல்	எனனப�ட்ட	ஒரு	வொலி�னு்டய	�ொ்தத்தினருவக	
்வத்்தொரகள்”(அப	7:57-58).	

	 	 இந்த	 ஸ்வ்தவொனு்டய	 வொழக்க	 இன்�ககும்	
அவநகருககு	 மிகபப�ரிய	 சவொ்்க	 பகொடுககக	 கூடிய்தொக	
இருககி�து.	 நொமும்	 கூட	 திருசச்�யில்	 இந்த	 சத்தியத்்்த	
உ�வ்தசிககும்	 ப�ொழுது	 எல்வ்ொரும்	 ஏறறுகபகொள்ளுவொரகள்	
எனறு	 பசொல்்முடியொது.	 அவநக	 மககள்	 உஙகளு்டய	
வ�ொ்தகத்திறகு	எதிரொக	இவவி்தமொக	திரும்�்ொம்.	நீஙகளும்	இந்த	
ஸ்வ்தவொ்னப	வ�ொ்	வ�ொரொட	ஆயத்்தமொக	இருககிறீரகைொ?		
ஸ்வ்தவொனு்டய	சொட்சி	சவுல்	எனகி�	வொலி�னுககு	சவொ்ொக	
இருநதிருககககூடும்.	 ‘சொட்சிககொரர	 ்தஙகள்	 வஸ்திரஙக்ைக	
கைறறி,	சவுல்	எனனப�ட்ட	ஒரு	வொலி�னு்டய	�ொ்தத்தினருவக	
்வத்்தொரகள்’	 எனறு	 குறிபபிடுகி�து.	 யொர	 இந்த	 சவுல்?	
வ்தவனு்டய	 ச்�்ய	 துன�ப�டுத்தினவன,	 அவநக்ர	
பகொனறு	 குவித்்தவன.	 ்தமஸ்கு்வ	 வநொககி	 பசன�ப�ொழுது	
வ்தவன	 அவ்ன	 சநதித்்தொர.	 இவவன	 பினனொட்களில்	
�வுல்	 எனறு	 அ்ைககப�ட்டவர.	 �வுலுககு	 நிசசயமொக	
ஸ்வ்தவொனு்டய	 இரத்்த	 சொட்சி	 மிகபப�ரிய	 �ொதிப்�	
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உண்டு�ண்ணியிருககும்.	 ஆகவவ	 அவ்த	 வ�ொரொட்டத்்்த	
்தன	 வொழநொள்	 முழுவதும்	 வ�ொரொடினொர	 எனறு	 வவ்தம்	
�திவிட்டுள்ைது.	ஸ்வ்தவொன	மரிககும்	்தருவொயிலும்,	மரணத்திறகு	
�யப�டொமல்	இந்த	சத்தியத்திறகொக	வ�ொரொடி	்தன	ஓட்டத்்்த	
முடித்்தொர.	“அபப�ொழுது:	கரத்்தரொகிய	இவயசுவவ,	என	ஆவி்ய	
ஏறறுகபகொள்ளும்	எனறு	ஸ்வ்தவொன	ப்தொழுதுபகொள்ளு்கயில்,	
அவ்னக	 கல்ப்றிந்தொரகள்.	 அவவனொ,	 முைஙகொற�டியிட்டு:	
ஆண்டவவர,	இவரகள்வமல்	இந்தப	�ொவத்்்தச	சுமத்்தொதிரும்	
எனறு	மிகுந்த	 சத்்தமிட்டுச	பசொனனொன.	இப�டிச	பசொல்லி,	
நித்தி்ரய்டந்தொன”	 (அப	 7:59-60)	 நம்மு்டய	 கிறிஸ்்தவ	
வொழக்கயில்	 நொபமல்வ்ொரும்	 ஒவர	 கொரியத்திறகொகத்்தொன	
அ்ைககப�ட்டுள்வைொம்.	 இந்த	 சத்தியத்்்த	 அறிநது,	 அ்தன	
அடிப�்டயில்	 இந்த	 விசுவொசத்திறகொக	 வ�ொரொடி	 வொழநது	
மரிககவவண்டும்.	சிலு்வ	என�து	இந்த	வவ்தத்்்தப	பின�றறி	
இந்த	 சத்தியத்திறகொக	 வொழும்�டியொன	 வொழக்கயொகும்.	
வவ்தம்	பசொல்லுகி�து	நொம்	இனனும்	இரத்்தம்	சிநதுமைவிறகு	
வசொதிககப�டவுமில்்்,	வ�ொரொடவுமில்்்.	

“பரிசுத்்த்வான்்களுக்கு ஒருவினெ ஒபபுக்ச்கவாடுக்்கபபட்்ட 
விசு்வாெத்திற்கவா்க நீங்கள் ன்தரியமவாய்ப ்பவாரவா்ட்்ண்டுசமன்று 

உங்களுக்கு எழுதி உணரத்து்து எைக்கு அ்சியமவாய்க் ்கண்்டது” 
(யூ்தவா 1:3)

தைரியமாய்ப் ப�ாராடுங்கள், பைவன் உங்கப�ாடு இருப்�ாரா்க.

 

்ரத்தர தகாபமை இநத ேகாரத்்த்்ை ஆசீரேதிப�காரகா்! ஆமமைன்!




