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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.

இந்த சிற்றேட்டின் செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தால்
எங்கள�ோடு பகிந்துக�ொள்ளுங்கள். இதனை உங்களுக்கு
தெரிந்த நபர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்தி வையுங்கள்.
நன்றி!!!

சீர்திருத்த சத்தியங்கள்
# சீர்திருத்த பாப்டிஸ்ட் வெளியீடு

வேத சத்தியத்திற்கான ப�ோராட்டங்கள்

வேத சத்தியத்திற்கான ப�ோராட்டங்கள்
ப�ொதுவாக நாம் இந்த வேத சத்தியத்தை அறிந்திருப்பது
மட்டும் ப�ோதாதது, அந்த சத்தியத்தை  அறிந்துக�ொண்டு
அதன்படி நடக்கவும், உபதேசிக்கவும், இந்த சத்தியத்திற்காக
ப�ோராடவும் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிற�ோம். இது நம்மேல்
விழுந்த நம் ஒவ்வொருவருடைய கடமையாக இருக்கிறது.
இந்த வேதத்தில் எவ்விதமாக தேவனுடைய மனிதர்கள் இந்த
சத்தியத்திற்காக ப�ோராடினார்கள் என்பதைப் பற்றி ஒரு சிறிய
பகுதியை இந்த கையேட்டில் பார்ப்போம்.
சத்தியத்திற்காக ப�ோரடும்படிக்கு வேதம் நம்மை அழைக்கிறது:
வேதத்தில் யூதா  நிருபம் மற்றெல்லா  நிருபங்களைப் 
பார்க்கிலும் சற்று வித்தியாசமானதாக இருக்கிறதை  நாம்
பாக்கிற�ோம். இந்த நிருபமானது ஆவிக்குரிய ப�ோராட்டத்தின் 
மத்தியில் வாழும்படியான வாழ்க்கை  முறையை  சுட்டிக் 
காண்பிக்கிறது. முதலாவது வசனத்தில் “இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய
ஊழியக்காரனும், யாக்கோபினுடைய சக�ோதரனுமாயிருக்கிற 
யூதா, பிதாவாகிய தேவனாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும்,
இயேசு
கிறிஸ்துவினாலே 
காக்கப்பட்டவர்களுமாகிய
அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு எழுதுகிறதாவது” (யூதா  1:1) என்று
ஆரம்பிக்கிறார். இந்த வசனத்தில் யாருக்காக இந்த நிருபம்
எழுதப்பட்டது என்பதை  குறிப்பிடுகிறார். மேலும் இந்த
நிருபம் எதற்காக எழுதப்பட்டது என்பதை  மூன்றாவது
வசனத்தில் குறிப்பிடுகிறார். “பிரியமானவர்களே, ப�ொதுவான
இரட்சிப்பைக்குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான்  மிகவும்
கருத்துள்ளவனாயிருக்கையில், பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒருவிசை 
ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய்ப் 
ப�ோராடவேண்டுமென்று உங்களுக்கு எழுதி உணர்த்துவது
எனக்கு அவசியமாய்க் கண்டது” (யூதா 1:3). நமக்கு ப�ோதிக்கப்பட்ட 
சத்தியத்திற்காக,
அந்த
சத்தியத்தின்  மூலம்
ஏற்பட்ட 
விசுவாசத்திற்காக நாம் ப�ோராடவேண்டுமென்று எழுதுகிறார்.
இந்த
வசனத்தில்
குறிப்பிடப்படும் ப�ோராட்டமென்பது
சாதாரணமாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட 
வார்த்தையல்ல.
மாறாக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் கெத்சமனே த�ோட்டத்தில்
பாடுகளின் மத்தியில் எவ்வாறு ப�ோராடினார�ோ, அவ்விதமாக
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ப�ோராடவேண்டுமென்ற பதத்தை  உபய�ோகப்படுத்துகிறார்.
ஆகவே  இந்த வேத  சத்தியமானது நம்மை பாதிக்குமானால்
இந்த வேத  சத்தியத்திற்காக ஜீவனையும் க�ொடுக்கும்படியான
ப�ோராட்டத்தை  நாம் ப�ோராடவேண்டும். பவுலும் கூட
தீம�ோத்தேயுக்கு எழுதும்பொழுது தன் ப�ோராட்டத்தைக் 
குறித்து கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிடுகிறார்.

பவுலின் ப�ோராட்டம்:
“நல்ல ப�ோராட்டத்தைப் ப�ோராடினேன், ஓட்டத்தை 
முடித்தேன், விசுவாசத்தைக்  காத்துக்கொண்டேன்” (2தீம�ோ 
4:7).   என்ன ப�ோராட்டத்தை ப�ோராடினார்? இந்த வேத 
சத்தியத்திற்காக ப�ோராடினார்.
ஆவியானவர்  அவருக்கு
ஒப்புக்கொடுத்த வேத சத்தியத்திற்காக நல்ல ப�ோராட்டத்தைப் 
ப�ோராடினேன்  என்கிறார். ஆகவேதான்  தீம�ோத்தேயுக்கு,
நீ கற்று நிச்சயத்துக்கொண்டவைகளில் நிலைத்திரு என்று
ச�ொல்லுகிறார்  (2தீம�ோ  3:14). சத்தியத்திற்கு எதிரிடையாக
எழும்புகிற காரியங்களுக்காக ப�ோராடு என்று ச�ொல்லுகிறார்.
ஆகவேதான்  ‘நிலைத்திரு’ என்கிறார். ப�ோராட்டமில்லாமல்
ஒருவரும் நிலைத்திருக்க முடியாது.
இன்றைய காலநிலைகளில் வேதத்திற்கு புறம்பான பல 
காரியங்கள் எழும்பி நிற்கின்றது. இவ்விதமான சூழ்நிலையில்
நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட  வேத  சத்தியத்திற்காக, உங்கள்
திருச்சபையிலும், உங்கள் சமுகத்திலும், உங்கள் சுற்றுப்புறத்திலும்
சாட்சிப் பகிரும்படியாக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.
இன்றைய
காலம்
எவ்விதமாகக் 
காணப்படுகிறது?
“ஏனென்றால், அவர்கள் ஆர�ோக்கியமான உபதேசத்தைப் 
ப�ொறுக்க  மனதில்லாமல், செவித்தினவுள்ளவர்களாகி, தங்கள்
சுய இச்சைகளுக்கேற்ற ப�ோதகர்களைத் தங்களுக்குத் திரளாகச் 
சேர்த்துக்கொண்டு,
சத்தியத்துக்குச் செவியை  விலக்கி,
கட்டுக்கதைகளுக்குச்  சாய்ந்துப�ோகுங்காலம் வரும்” (2தீம�ோ 
3:3-4). இன்றைய காலம் இவ்விதமாகத்தான்  காணப்படுகிறது.
தங்களுடைய சுய இச்சைகளுக்கு ஏற்றவாறு ப�ோதர்களை
தெரிந்துக�ொள்ளுகிறார்கள்.
திருச்சபைகளில்
ஆட்டமும்,
பாட்டமும்
களியாட்டுகளும்
நிரம்பி
காணப்படுகிறது.
சத்தியத்தைக் கேட்க  மனதற்றவர்களாக, சத்தியத்திற்கு விலகி
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ஓடுகிற மக்கள்தான் இன்று காணப்படுகிறார்கள். இவ்விதமான
சமுகத்தில்தான்  நாம் ஜீவனையும் க�ொடுத்து சத்தியத்திற்காக
ப�ோராட அழைக்கப்பட்டிருக்கிற�ோம். ஆகவேதான்  அநேக
சீர்திருத்தவாதிகள் இந்த சத்தியத்திற்காகப் ப�ோராடும்பொழுது
தங்கள் ஜீவனையும் இழந்துப�ோனார்கள்.
ரிச்சர்ட் பாக்ஸ்ட்டர் என்ற சீர்திருத்தவாதி, ர�ோமருக்கு
எழுதின நிருபத்திற்காக விளக்கவுரை எழுதினார். அவர் எழுதின
அந்த விளக்கவுரைக்காக பட்டபாடுகள் க�ொஞ்சமானதல்ல.
அவர்  வாழ்ந்த நாட்களில் கத்தோலிக்க  மதக்குருக்களின் 
ஆதிக்கம்
அதிகமாகக்  காணப்பட்டது.
அந்நாட்களில்
விசுவாசத்தினாலே  மாத்திரமே  ஒரு மனிதன்  இரட்சிக்கப்பட
முடியும் என்பதை ஆணித்தரமாக எழுதினார். அதற்காக அவர் 
சிறையிலிடப்பட்டார். அநேக உபவத்திரவத்தின் ஊடாக கடந்து
சென்றார். நாமும் கூட வேத  சத்தியத்திற்காக இவ்விதமாக
ப�ோராடவே 
அழைக்கப்பட்டிருக்கிற�ோம்.
ஆகவேதான் 
பவுல் சத்தியத்திற்காக தீங்கநுபவி என்று தீம�ோத்தேயுக்கு
எழுதுகிறார்  (2தீம�ோ  4:5). நீங்கள் சத்தியத்தை  ஜனங்களுக்கு
ப�ோதிக்கும்பொழுது சரியான செவிக்கொடுத்தல் இருக்காது.
உங்களை எல்லோரும் வெறுத்து ஒதுக்குவார்கள். நீங்கள்
சாட்சிபகிரும் சத்தியமானது அவர்களுக்கு கள்ள உபதேசமாகத்
த�ோன்றும். அநேகர் உங்களைக் குறித்து தவறான செய்தியைப் 
பரப்புவார்கள்.
ஆனால்
நீய�ோ,
“சுவிசேஷகனுடைய
வேலையைச் செய், உன் ஊழியத்தை நிறைவேற்று” (2தீம�ோ 4:5).
உங்களுடைய அழைப்பு சூழ்நிலைகள் எவ்வளவு எதிரிடையாகக் 
காணப்பட்டாலும்
சத்தியத்திற்காக ப�ோராடும்படியாகவே 
அழைக்கப்பட்டுள்ளீர்கள்.
உங்களுடைய
ஊழியப் பகுதிகளில் ப�ோலி
ஊழியர்கள் தவறான உபதேசங்களான அந்நிய பாஷைகள்,
தீர்க்கத்தரிசனங்கள், அற்புதங்கள் என்று ச�ொல்லி திரள்
கூட்டமான
மக்களை தன்  வசப்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
உங்களுடைய திருச்சபையில் காணப்படுவ�ோரின் எண்ணிக்கை 
மிகக்  குறைவாக காணப்படலாம். வறுமையின்  மத்தியிலும்,
குறைவுகளின் மத்தியிலும், பாடுகளின் ஊடாகவும், வியாதிகளின் 
ஊடாகவும் நீங்கள் கடந்து ப�ோகலாம். ஆனாலும் நீங்கள் இந்த
சத்தியத்தைப் பாதுக்காத்து, அதற்காக வைராக்கியமாக நின்று,
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அதை  மாத்திரமே ப�ோதிக்க  நீங்கள் கடமைப்பட்டவர்களாக
உள்ளீர்கள். இவ்விதமான ப�ோராட்டங்களுக்காக உங்களை
நீங்கள்
ஒப்புக்கொடுக்கவில்லையென்றால்,
நீங்கள்
இந்த
சத்தியத்தினால் பாதிக்கப்படவில்லை என்பதுதான் ப�ொருள்.
மேலுமாக பவுல், “நீய�ோ, தேவனுடைய மனுஷனே,
இவைகளை
விட்டோடி,
நீதியையும் தேவபக்தியையும்
விசுவாசத்தையும்
அன்பையும்
ப�ொறுமையையும்
சாந்தகுணத்தையும் அடையும்படி நாடு. விசுவாசத்தின்  நல்ல 
ப�ோராட்டத்தைப் ப�ோராடு, நித்தியஜீவனைப் பற்றிக்கொள்;
அதற்காகவே  நீ அழைக்கப்பட்டாய்; அநேக சாட்சிகளுக்கு
முன்பாக நல்ல  அறிக்கை பண்ணினவனுமாயிருக்கிறாய்”
(1தீம�ோ  6:11-12) என்று எழுதுகிறார். விசுவாசத்திற்காக நல்ல 
ப�ோராட்டத்தைப் ப�ோராடு என்று அறிவுறுத்துகிறார். இதற்கு
முன்னதான வசனத்தைப் பார்க்கும்பொழுது எல்லாவிதமான
தீமைகளையும் விட்டு விலகு என்று ச�ொல்லுகிறார். “உண்ணவும்
உடுக்கவும் நமக்கு உண்டாயிருந்தால் அது ப�ோதுமென்றிருக்கக் 
கடவ�ோம்.  
ஐசுவரியவான்களாக
விரும்புகிறவர்கள்
ச�ோதனையிலும் கண்ணியிலும், மனுஷரைக் கேட்டிலும்
அழிவிலும் அமிழ்த்துகிற  மதிகேடும் சேதமுமான பலவித 
இச்சைகளிலும் விழுகிறார்கள். பண ஆசை எல்லாத் தீமைக்கும்
வேராயிருக்கிறது; சிலர்  அதை  இச்சித்து, விசுவாசத்தைவிட்டு
வழுவி,
அநேக
வேதனைகளாலே தங்களை
உருவக் 
குத்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள்” (1தீம�ோ 8-10). நீங்கள் தேவனுடைய
தாசர்கள். நீங்கள் இந்த வேத  சத்தியத்திற்காக ப�ோராடும்
படியாகவே  அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். பவுல், அதற்காகவே 
நீ அழைக்கப்பட்டாய் என்று அழுத்தி ச�ொல்லுகிறார்.
பவுல் இந்த வேத  சத்தியத்திற்காக, தன்னுடைய
விசுவாசத்திற்காக வாழ்வின் கடைசி மட்டுமாக ப�ோராடினேன்,
ஓட்டத்தை  முடித்தேன்  என்று ச�ொல்லுகிறார்  (2தீம�ோ  4:7).
இப்படியாகப் ப�ோராடின ப�ோராட்டத்திற்காக
என்ன 
பலன்  கிடைக்கும் என்பதையும் அறிந்திருந்தார். “இதுமுதல்
நீதியின்  கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீதியுள்ள 
நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர்  அந்நாளிலே  அதை  எனக்குத்
தந்தருளுவார்; எனக்கு மாத்திரமல்ல, அவர் பிரசன்னமாகுதலை 
விரும்பும் யாவருக்கும் அதைத் தந்தருளுவார்” (2தீம�ோ  4:8).
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மேலும் பிலிப்பியர்க்கு எழுதின நிருபத்தில், “நான்  வந்து
உங்களைக்  கண்டாலும், நான்  வராமலிருந்தாலும், நீங்கள்
ஒரே  ஆவியிலே  உறுதியாய் நின்று, ஒரே  ஆத்துமாவினாலே 
சுவிசேஷத்தின் 
விசுவாசத்திற்காகக் 
கூடப்போராடி,
எதிர்க்கிறவர்களால்
ஒன்றிலும்
மருளாதிருக்கிறீர்களென்று
உங்களைக்குறித்து நான் கேள்விப்படும்படி, எவ்விதத்திலும்
நீங்கள் கிறிஸ்துவின்  சுவிசேஷத்திற்குப் பாத்திரராக மாத்திரம்
நடந்துக�ொள்ளுங்கள்” (பிலிப் 1:27). இங்கு பவுல் ச�ொல்லுகிறார்,
நான்  இருந்தாலும் சரி, இல்லையென்றாலும் சரி நீங்கள்
ஒரே  ஆவியிலே  உறுதியாய் நின்று, ஒரே  ஆத்துமாவினாலே 
சுவிசேஷத்தின் விசுவாசத்திற்காகக் கூடப்போராடுங்கள் என்று
எழுதுகிறார். நம்முடைய  சபையில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான
அங்கத்தினர் இருந்தாலும் சரி, ஒரே ஆவியில் உறுதியாய் நின்று
வேத  சத்தியத்திற்காக ஒன்று சேர்ந்து ப�ோராடவேண்டும்.
மேலும் இந்த ப�ோராட்டத்தைக் குறித்து வேதம் ச�ொல்லுகிறது,
“மரணம் நேரிடுகிறதாயிருந்தாலும் அதற்குத் தப்பும்படி தங்கள்
ஜீவனையும் பாராமல், ஆட்டுக்குட்டியின்  இரத்தத்தினாலும்
தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள்”
(வெளி 12:11). தேவனுடைய வார்த்தையாகிய வேதத்திற்கு நீங்கள்
சாட்சியிடும்பொழுது மரணம் நேரிடுகிறதாக இருந்தாலும் சரி,
தேவனுடைய வசனத்தினால் நீங்கள் ஜெயிக்கிறவர்களாக
காணப்பட
வேண்டும்.
இந்த ப�ோராட்டமென்பது
சாதாரணமான ஒன்றல்ல. நீங்கள் இந்த சத்தியத்திற்காக
ப�ோராடும்பொழுது பிசாசானவன்  அநேக இடையூறுகளை
க�ொண்டுவருவான். அதன்  மத்தியிலும் நீங்கள் உங்கள்
விசுவாசத்திற்காக ப�ோராடவேண்டும்.
பவுல் திரும்பவும் திரும்பவுமாக இந்த சத்தியத்திற்காக
நல்ல ப�ோராட்டத்தைப் ப�ோராடு என்று ச�ொல்லுகிறார்.
“குமாரனாகிய
தீம�ோத்தேயுவே,
உன்னைக்குறித்து
முன் 
உண்டான
தீர்க்கதரிசனங்களின்படியே,
நீ
அவைகளை
முன்னிட்டு
நல்ல ப�ோராட்டம்பண்ணும்படி,
இந்தக் 
கட்டளையை  உனக்கு ஒப்புவிக்கிறேன்; நீ விசுவாசமும்
நல்மனச்சாட்சியும் உடையவனாயிரு” (1தீம�ோ  1:18). நீங்களும்
நானும் இந்த சத்தியத்திற்காக இளைப்பாறாமல், நித்திய ஜீவனைப் 
பற்றிக்கொண்டு, பலவிதமான நெருக்கங்களின்  மத்தியிலும்
உண்மையுள்ளவர்களாக வாழ நாம் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.
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நாம் இவ்விதமான ப�ோராட்டங்களைப் ப�ோராடும்
படியாகத்தான் தேவன் கட்டளையிடுகிறார். அவ்விதமாகத்தான் 
தேவன் ஒரு சபையைக் குறித்து, அந்த சபை ப�ோராடவேண்டிய
ப�ோராட்டத்தைப்பற்றி குறிப்பிடுவதை  நாம் வெளிப்படுத்தின
விசேஷத்தில் வாசிக்கிற�ோம். “உன்  கிரியைகளையும், உன் 
உபத்திரவத்தையும்,
நீ
ஐசுவரியமுள்ளவனாயிருந்தும்
உனக்கிருக்கிற தரித்திரத்தையும், தங்களை யூதரென்று ச�ொல்லியும்
யூதராயிராமல்
சாத்தானுடைய
கூட்டமாயிருக்கிறவர்கள்
செய்யும் தூஷணத்தையும் அறிந்திருக்கிறேன். நீ படப்போகிற 
பாடுகளைக்குறித்து எவ்வளவும் பயப்படாதே; இத�ோ, நீங்கள்
ச�ோதிக்கப்படும்பொருட்டாகப் 
பிசாசானவன் 
உங்களில்
சிலரைக் காவலில் ப�ோடுவான்; பத்துநாள் உபத்திரவப்படுவீர்கள்.
ஆகிலும் நீ மரணபரியந்தம் உண்மையாயிரு, அப்பொழுது
ஜீவகிரீடத்தை  உனக்குத் தருவேன்” (வெளி 2:9-10). நம்முடைய
பாடுகளைக்  குறித்து நாம் சிறிதேனும் பயப்படக்  கூடாது.
நம்மை  சுற்றிலும் பலவிதமான நெருக்கங்கள், துன்பங்கள்
நேரிட்டாலும் எதைக்  கண்டும் பயப்படக்கூடாது. நாம்
சத்தியத்திற்காக ப�ோராடும்போது சாத்தான் பலவிதங்களில்
நம்மை தாக்குவான்.   ஆனாலும் நாம் மரணபரியந்தம் இந்த
சத்தியத்திற்காக உண்மையுள்ளவர்களாகக் காணப்படவேண்டும்.
அப்பொழுது ஜீவகிரீடத்தை உனக்குத் தருவேன் என்று கர்த்தர் 
வாக்குப்பண்ணுகிறார்.
பவுல் இந்த சத்தியத்திற்காக பட்டபாடுகளைக்  குறித்து
தெசல�ோனிக்கேயர்க்கு எழுதின நிருபத்தில் இவ்விதமாய்க் 
குறிப்பிடுகிறார். இது ஒரு சாதாரணமான ப�ோராட்டமல்ல,
மிகவும் கடுமையான பாடுகளின்  மத்தியில் ப�ோராடின
ப�ோராட்டம். ஆனால் அதன்  மத்தியிலும் அவர்  எவ்விதமாக
செயல்பட்டார் 
என்பதை பாருங்கள்.
“உங்களுக்குத்
தெரிந்திருக்கிறபடி, முன்னே  பிலிப்பு பட்டணத்திலே  நாங்கள்
பாடுபட்டு நிந்தையடைந்திருந்தும், வெகு ப�ோராட்டத்தோடே 
தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை  உங்களுக்குச் ச�ொல்லும்படி,
நம்முடைய தேவனுக்குள் தைரியங்கொண்டிருந்தோம்.
எங்கள் ப�ோதகம்
வஞ்சகத்தினாலும்
துராசையினாலும்
உண்டாகவில்லை,
அது
கபடமுள்ளதாயுமிருக்கவில்லை.
சுவிசேஷத்தை 
எங்களிடத்தில்
ஒப்புவிக்கத்தக்கதாய்,
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தேவன்  எங்களை உத்தமரென்றெண்ணினபடியே, நாங்கள்
மனுஷருக்கு அல்ல, எங்கள் இருதயங்களைச் ச�ோதித்தறிகிற 
தேவனுக்கே  பிரியமுண்டாகப் பேசுகிற�ோம். உங்களுக்குத்
தெரிந்திருக்கிறபடி,
நாங்கள்
ஒருக்காலும்
இச்சகமான
வசனங்களைச் ச�ொல்லவுமில்லை, ப�ொருளாசையுள்ளவர்களாய்
மாயம்பண்ணவுமில்லை; தேவனே  சாட்சி” (1தெசல�ோ  2:2-5).
ஆகவே நம்முடைய விசுவாசத்திற்காக பல இழப்புகளை சந்திக்க 
நேரிடும். ஆனால் நாம் இதன் மத்தியிலும் இந்த சத்தியத்திற்காக
விசுவாசத்தோடு நிற்க ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும்.
தேவன்  நம்மை  அழைத்த அழைப்புக்கு உண்மையும்,
கீழ்ப்படிதலுமுள்ளவர்களாக
காணப்பட
வேண்டும்.
“அப்பொழுது பவுலும் பர்னபாவும் தைரியங்கொண்டு
அவர்களை ந�ோக்கி: முதலாவது உங்களுக்கே தேவவசனத்தைச் 
ச�ொல்லவேண்டியதாயிருந்தது; நீங்கள�ோ  அதைத் தள்ளி,
உங்களை
நித்திய
ஜீவனுக்கு
அபாத்திரராகத்
தீர்த்துக் 
க�ொள்ளுகிறபடியினால், இத�ோ, நாங்கள் புறஜாதியாரிடத்தில்
ப�ோகிற�ோம்.
நீர் 
பூமியின் 
கடைசிபரியந்தமும்
இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி
உம்மை  ஜாதிகளுக்கு
ஒளியாக
வைத்தேன் என்கிற வேதவாக்கியத்தின்படி கர்த்தர் எங்களுக்குக் 
கட்டளையிட்டிருக்கிறபடியினால்
இப்படிச் செய்கிற�ோம்
என்றார்கள்” (அப்  13:46-47) இங்கு கர்த்தர்  எங்களுக்குக் 
கட்டளையிட்டிருக்கிறபடியினால் அதன் படி செய்வோமென்று
பவுலும், பர்னபாவும் அதற்காக உண்மையும், உறுதியுமாய்
ப�ோராடினார்கள். இந்த வேதத்தில் இவ்விதமாக சத்தியத்திற்கு
ப�ோராடின பல தேவமனிதர்களை குறிப்பிட முடியும்.

ஸ்தேவானின் ப�ோராட்டம்:
ஸ்தேவானைக்  குறித்து வேதம் என்ன ச�ொல்லுகிறது?
“ஸ்தேவான் 
விசுவாசத்தினாலும்
வல்லமையினாலும்
நிறைந்தவனாய் ஜனங்களுக்குள்ளே  பெரிய அற்புதங்களையும்
அடையாளங்களையும் செய்தான். அப்பொழுது லிபர்த்தீனர் 
என்னப்பட்டவர்களின் ஆலயத்தைச் சேர்ந்தவர்களிலும், சிரேனே 
பட்டணத்தாரிலும்,
அலெக்சந்திரியா பட்டணத்தாரிலும்,
சிலிசியா நாட்டாரிலும், ஆசியா தேசத்தாரிலும் சிலர் எழும்பி,
ஸ்தேவானுடனே தர்க்கம்பண்ணினார்கள்” (அப்  6:8). இங்கு
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சீர்திருத்த சத்தியங்கள்
திரள் கூட்டமான மக்கள் ஸ்தேவான�ோடே எதிர்த்து தர்க்கம்
பண்ணுகிறார்கள். ஸ்தேவான் த�ொடர்ந்து அந்த ஜனங்களுக்கு
வேத சத்தியங்களை விவரித்துக் காண்பிக்கிறார். அப்பொழுது
அவனுக்கு நேரிட்ட  விளைவுகளை பாருங்கள். “இவைகளை
அவர்கள் கேட்டப�ொழுது,
மூர்க்கமடைந்து,
அவனைப் 
பார்த்துப் பல்லைக் கடித்தார்கள். அவன் பரிசுத்த ஆவியினாலே 
நிறைந்தவனாய், வானத்தை அண்ணாந்துபார்த்து, தேவனுடைய
மகிமையையும், தேவனுடைய வலதுபாரிசத்தில் இயேசுவானவர் 
நிற்கிறதையும் கண்டு: அத�ோ வானங்கள் திறந்திருக்கிறதையும்,
மனுஷகுமாரன் தேவனுடைய வலதுபாரிசத்தில் நிற்கிறதையும்
காண்கிறேன்  என்றான்” (அப்  7:54-56)   ஒரே  ஒரு மனிதன் 
திரள்கூட்ட மக்களுக்கும் சத்தியத்திற்கு சாட்சியாக நிற்கிறான்.
இந்த ஒரு மனிதன�ோடுதான் கர்த்தர் இருக்கிறார். அப்பொழுது
அவர்கள்,
“உரத்த
சத்தமாய்க்  கூக்குரலிட்டுத் தங்கள்
காதுகளை அடைத்துக்கொண்டு, ஒருமனப்பட்டு அவன்மேல்
பாய்ந்து, அவனை  நகரத்துக்குப்  புறம்பே தள்ளி, அவனைக் 
கல்லெறிந்தார்கள். சாட்சிக்காரர் தங்கள் வஸ்திரங்களைக் 
கழற்றி, சவுல் என்னப்பட்ட ஒரு வாலிபனுடைய பாதத்தினருகே 
வைத்தார்கள்”(அப் 7:57-58).
இந்த ஸ்தேவானுடைய வாழ்க்கை  இன்றைக்கும்
அநேகருக்கு மிகப்பெரிய சவாலைக் க�ொடுக்கக்  கூடியதாக
இருக்கிறது. நாமும் கூட திருச்சபையில் இந்த சத்தியத்தை 
உபதேசிக்கும் ப�ொழுது எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளுவார்கள்
என்று ச�ொல்லமுடியாது. அநேக மக்கள் உங்களுடைய
ப�ோதகத்திற்கு எதிராக இவ்விதமாக திரும்பலாம். நீங்களும் இந்த
ஸ்தேவானைப் ப�ோல ப�ோராட ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா?  
ஸ்தேவானுடைய சாட்சி சவுல் என்கிற வாலிபனுக்கு சவாலாக
இருந்திருக்கக்கூடும். ‘சாட்சிக்காரர் தங்கள் வஸ்திரங்களைக் 
கழற்றி, சவுல் என்னப்பட்ட ஒரு வாலிபனுடைய பாதத்தினருகே 
வைத்தார்கள்’ என்று குறிப்பிடுகிறது. யார்  இந்த சவுல்?
தேவனுடைய சபையை  துன்பப்படுத்தினவன், அநேகரை 
க�ொன்று குவித்தவன். தமஸ்குவை ந�ோக்கி சென்றப�ொழுது
தேவன்  அவனை  சந்தித்தார். இவனே  பின்னாட்களில்
பவுல் என்று அழைக்கப்பட்டவர். பவுலுக்கு நிச்சயமாக
ஸ்தேவானுடைய இரத்த சாட்சி மிகப்பெரிய பாதிப்பை 
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வேத சத்தியத்திற்கான ப�ோராட்டங்கள்
உண்டுபண்ணியிருக்கும்.
ஆகவே  அதே ப�ோராட்டத்தை 
தன்  வாழ்நாள் முழுவதும் ப�ோராடினார்  என்று வேதம்
பதிவிட்டுள்ளது. ஸ்தேவான் மரிக்கும் தருவாயிலும், மரணத்திற்கு
பயப்படாமல் இந்த சத்தியத்திற்காக ப�ோராடி தன் ஓட்டத்தை 
முடித்தார். “அப்பொழுது: கர்த்தராகிய இயேசுவே, என் ஆவியை 
ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று ஸ்தேவான் த�ொழுதுக�ொள்ளுகையில்,
அவனைக்  கல்லெறிந்தார்கள். அவன�ோ, முழங்காற்படியிட்டு:
ஆண்டவரே, இவர்கள்மேல் இந்தப் பாவத்தைச்  சுமத்தாதிரும்
என்று மிகுந்த சத்தமிட்டுச் ச�ொன்னான். இப்படிச் ச�ொல்லி,
நித்திரையடைந்தான்” (அப்  7:59-60) நம்முடைய கிறிஸ்தவ
வாழ்க்கையில் நாமெல்லோரும் ஒரே  காரியத்திற்காகத்தான் 
அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். இந்த சத்தியத்தை  அறிந்து, அதன் 
அடிப்படையில் இந்த விசுவாசத்திற்காக ப�ோராடி வாழ்ந்து
மரிக்கவேண்டும். சிலுவை என்பது இந்த வேதத்தைப் பின்பற்றி
இந்த சத்தியத்திற்காக வாழும்படியான வாழ்க்கையாகும்.
வேதம் ச�ொல்லுகிறது நாம் இன்னும் இரத்தம் சிந்துமளவிற்கு
ச�ோதிக்கப்படவுமில்லை, ப�ோராடவுமில்லை.
“பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒருவிசை ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட
விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய்ப் ப�ோராடவேண்டுமென்று
உங்களுக்கு எழுதி உணர்த்துவது எனக்கு அவசியமாய்க் கண்டது”
(யூதா 1:3)
தைரியமாய்ப் ப�ோராடுங்கள், தேவன் உங்கள�ோடு இருப்பாராக.

கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக! ஆமென்!
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