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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
# சீர்திருத்த பாப்டிஸ்ட் வெளியீடு

தேவனுடைய வார்த்தையின் மகத்துவங்கள்

தேவனுடைய வார்த்தையின் மகத்துவங்கள்
தேவனுடைய வார்த்தையை உயர்த்திக் காண்பித்த
தேசங்கள் இன்றைக்கு அதை அற்பமாக எண்ணி புறம்பாக்கிப்
ப�ோட்டது. முக்கியமாக ஜெர்மெனியில்
தான் சீர்திருத்தம்
ஆரம்பித்தது, ஆனால் முதலாவது வேதத்தில் சந்தேகத்தை
கிளப்பிய நாடு ஜெர்மனிதான். சீர்திருத்தத்தின் பிறப்பிடமாக
இருந்த ஜெர்மனி இன்றைக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற
விபசாரத்தின் மையமாக மாறிப்போயிற்று. இங்கிலாந்தில் ஒரு
காலத்தில் அரசவையில் வேதத்தை மையப்படுத்தி அரசாங்கம்
நடைபெற்றது, ஆனால் இன்றைக்கோ அதுவும் வேதத்தை
புறக்கணித்து களியாட்டுகளுக்கு முக்கியத்துவம் க�ொடுக்கிறது.
அமெரிக்காவிலும் இதே நிலைதான்.
தேசங்கள்
என்றைக்கு
வேதத்தைப்
புறக்கணித்து
சுய இச்சைகளுக்கு திரும்பினத�ோ அது அப்பொழுதுதே
சீர்கெட்டதாகப் ப�ோய்விட்டது. தேவனுடைய வார்த்தைக்குரிய
கனத்தை செலுத்தி அதன்படி செய்யும்பொழுது தேவனை
மகிமைப்படுத்துகிற�ோம்.
வேதம்
முழுவதுமாக
கடவுள்
தம்முடைய
வார்த்தையை
அருளியுள்ளார்.
ஆகவேதான்
பவுல்,
“வேதவாக்கியங்களெல்லாம்
தேவ
ஆவியினால்
அருளப்பட்டிருக்கிறது” (2தீம�ோ 3:16) என்று ச�ொல்லுகிறார்.
எங்கு தேவனுடைய வார்த்தை சந்தேகிக்கப்படுகிறத�ோ அங்கு
வீழ்ச்சியைப் பார்க்கிற�ோம். இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ நாடு என்று
எந்த நாட்டையும் குறிப்பிட்டு ச�ொல்ல முடியவில்லை. கிறிஸ்தவ
நாடுகள் என்று ச�ொல்லிக�ொண்டிருந்த மேற்கத்திய நாடுகள்
இன்றைக்கு புறஜாதி நாடுகளை விட ம�ோசமான நிலைக்குள்
சென்றுவிட்டது.
ஆகவே
தேவனுடைய
வார்த்தையின்
மகத்துவங்கள் என்ன என்பதை பார்ப்போம்.

தேவனுடைய வார்த்தையின் ஐந்து பயன்கள்:
“வேதவாக்கியங்களெல்லாம் தேவ 
ஆவியினால் 
அருளப்பட்டிருக்கிறது; தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும், எந்த 
நற்கிரியையுஞ் செய்யத் தகுதியுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக,
அவைகள் 
உபதேசத்துக்கும், கடிந்துக�ொள்ளுதலுக்கும்,
சீர்திருத்தலுக்கும்,
நீதியைப் படிப்பிக்குதலுக்கும்
பிரய�ோஜனமுள்ளவைகளாயிருக்கிறது” (2தீம�ோ 3:16-17).
முதலாவதாக
தேவனுடைய
உபதேசத்திற்கு க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பயன்படுத்துவது
வேதாகாமம்
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வார்த்தையானது
நீங்கள் உபதேசிக்க
மாத்திரமாகவே

சீர்திருத்த சத்தியங்கள்
இருக்கவேண்டும். வேதத்தை தவிர வேறு எதையும் பயன்படுத்த
வேதம் அனுமதிக்கவில்லை. ஒரு ஊழியக்காரன் என்பவன்
தேவனுடைய வேதத்தில் தேறினவனாக காணவில்லையென்றால்
அவன் சரியான உபதேசத்தை க�ொடுக்க முடியாது.
இரண்டாவதாக
தேவனுடைய
வார்த்தையானது
கடிந்துக�ொள்ளுதலுக்குப்
பயன்படுகிறது.
ஆத்துமாக்களின்
நிலையைக் குறித்தும், ஆவிக்குரிய நிலையைக் குறித்தும் தெளிவாக
வேதத்தைக�ொண்டு விவரித்துக் காண்பித்து ப�ோதிக்கவேண்டும்.
ஆத்துமாக்களின்
நிலையை
உணர்த்தும்படியாக
நீங்கள்
அன்போடு கண்டித்து புத்தி ச�ொல்லவேண்டும். மரித்தப�ோன
மனிதர்களை உயிர்ப்பிக்கும்படியாக தேவனுடைய வார்த்தையை
பயன்படுத்தவேண்டும். தேவனே அந்த ஆத்துமாக்களுக்கு
ஜீவனைக் க�ொடுக்க முடியும். தேவனுடைய வார்த்தையை
அதிகாரத்துடனே ப�ோதிக்கும்படியான உரிமையை வேதம்
உங்களுக்கு வழங்குகிறது. ஆனால் இந்தக் கடிந்துக�ொள்ளுதல்
என்பது
உங்களுடைய
சுயவிருப்பப்படி
ஆத்துமாக்களை
திட்டும்படி வேதம் உங்களுக்கு அனுமதிக்கவில்லை.
மூன்றாவதாக
தேவனுடைய
வார்த்தையானது
சீர்த்திருத்தலுக்கு
பயன்படுகிறது.
கிறிஸ்தவ
சபைகளில்
மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய வல்லமை வேதத்திற்கு
மட்டுமே
உண்டு.
சீர்த்திருத்தம்
செய்யும்
அதிகாரமும்
வல்லமையும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மாத்திரமே உண்டு.
தேவனுடைய சபையானது இந்த சீர்கெட்ட சமுதாயத்தில்
கட்டப்பட
வேண்டுமாயின்
இந்த
வேதம்
தெளிவாக
ப�ோதிக்கப்பட வேண்டும். ஆகவே நாம் தேவனுடைய
வார்த்தையை கவனமாக கையாளவேண்டும்.
நான்காவதாக தேவனுடைய வார்த்தையானது நீதியைப்
படிப்பிக்குதலுக்கு பயன்படுகிறது. நீதி என்றால் என்ன?
கிறிஸ்துவே நீதி. ஆகவே கிறிஸ்துவின் நீதியை ஆத்துமாக்களுக்கு
ப�ோதிக்கும்படியாக தேவனுடைய வார்த்தையை உபய�ோகிக்க
வேண்டும். நம்முடைய சுய நீதியையும், மேன்மையையுமல்ல
கிறிஸ்துவின்
நீதி
சபையில்
ப�ோதிக்கப்பட
வேண்டும்.
ஆத்துமாக்கள் நீதிமான்களாக்கப்படும்படி உதவக் கூடிய ஒரே
ஒரு வழி தேவனுடைய வார்த்தை மாத்திரமே .
“அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, என்றென்றைக்கும்
நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவவசனமாகிய அழிவில்லாத
வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெநிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே”(1பே
துரு 1:23)
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தேவனுடைய வார்த்தையின் மகத்துவங்கள்

ஐந்தாவதாக
தேவனுடைய
வார்த்தையானது
ஆத்துமாவை ஜெநிப்பிக்கிறது. அதாவது மரித்த நிலையில்
இருக்கும்
ஆத்துமா
மீண்டுமாக
உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
இந்த உலகத்தில் என்றைக்கும் அழிவில்லாத வித்து என்பது
தேவனுடைய வார்த்தையே. ஒரு ஆத்துமா மறுபடியும்
பிறக்கவில்லை
என்றால்
தேவனுடைய
ராஜ்ஜியத்தில்
பிரவேசிக்காது என்று இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாக ச�ொன்னார்.
அந்த மறுபிறப்பை உண்டாக்கும் வித்து தேவனுடைய
வார்த்தையே. இதைத்தான் யாக்கோபு “அவர் சித்தங்கொண்டு
தம்முடைய சிருஷ்டிகளில் நாம் முதற்பலன்களாவதற்கு நம்மைச்
சத்திய வசனத்தினாலே ஜெநிப்பித்தார்” (யாக்கோபு 1:18) என்று
ச�ொல்லுகிறார். இன்னுமாக சங்கீதக்காரன் “உம்முடைய வாக்கு
என்னை உயிர்ப்பித்தது”(சங் 119:50) என்று சாட்சியிடுகிறார்.
தேவனுடைய வார்த்தையானது இவ்விதமான பணிகளை
திருச்சபையில் நிறைவேற்றும்படியாக கர்த்தர் நியமித்திருக்கிறார்.
இவ்விதமான பணிகள் திருச்சபையில் இல்லையேல் அது
தேவனுடைய திருச்சபையாக இருக்க முடியாது. திருச்சபையில்
தேவனுடைய வார்த்தையை அன்டுப�ோடும், கண்டிப்போடும்
ப�ோதிக்கப்பட வேண்டும். இவைகள் எல்லாமே நம்முடைய
ஞானத்தினால் செய்திட முடியாது, தேவ ஆவியானவர் செய்கிற
செயலாகும். இந்த ஆவிக்குரிய பணியானது கர்த்தருடைய
வழியில் கர்த்தர் ச�ொன்ன பிரகாரமாக செய்யவேண்டும். இதில்
நம்முடைய ஞானத்தையும், அறிவையும்
உட்புகுத்தினால்
முடிவு
த�ோல்வியாகவே
இருக்கும்.
ஆகவேதான்
ஒரு
ஊழியக்காரன் என்பவன் தேவனுடைய வார்த்தையில் ஆழமாக
ஊன்றப்பட்டு அதினாலே திருச்சபையை கட்டவேண்டும். ஒரு
ஆத்துமா மறுபடியும் பிறக்கவும், சீர்த்திருத்தவும், தேறினவாகக்
காணப்படவும் தேவனுடைய வார்த்தையே உதவுகிறது. பரிசுத்த
ஆவியானவர் ஒரு ஆத்துமாவில் செயல்படுகிற வழிமுறை
தேவனுடைய
வார்த்தை.
தேவனுடைய
வார்த்தையை
க�ொடுக்கும்போது மாத்திரமே மெய்யான மனந்திரும்புதலையும்,
இரட்சிப்பையும் நாம் பார்க்க முடியும். உங்களுக்கு நம்பிக்கையும்
பெலனும் இல்லையா? தேவனுடைய வார்த்தையின் பக்கமாக
திரும்புங்கள். அவருடைய சத்திய வசனத்தினாலே முதலாவது
உங்களுடைய ஆத்துமாவை ப�ோஷியுங்கள். உயிர்மீட்சியைப்
பெற்ற நபராக தேவனுடைய வார்த்தையை தைரியமாய்
உபதேசியுங்கள். ஆகவேதான் பவுல் “என் சக�ோதரரே,
கர்த்தரிலும்
அவருடைய
சத்துவத்தின்
வல்லமையிலும்
பலப்படுங்கள்” (எபேசியர் 6:10) என்று ச�ொல்லுகிறார். இதைத்
தவிர வேற�ொருவரும் உன்னைத் தேற்ற முடியாது. நீங்கள்
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ச�ோர்வடையும்போது வேறங்கும் பெலத்தைத் தேடவேண்டிய
அவசியமில்லை.
கர்த்தருடைய
வார்த்தையின்
பக்கமாக
திரும்புங்கள்.

ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கும் தேவனுடைய வார்த்தை:
“கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும்,
உயிர்ப்பிக்கிறதுமாயிருக்கிறது” (சங் 19:7).

ஆத்துமாவை 

	வேதத்தைக் குறித்து இவ்விதமான ஆழமான உள்ளுணர்வு
நமக்கு தேவை. தேவனுடைய வார்த்தை ஆத்துமாக்களை
உயிர்ப்பிக்கக் கூடியது. சபைக்கு புதிதாக வரக்கூடிய ஒரு
ஆத்துமாவுடன் தேவனுடைய வார்த்தையை பயன்படுத்திப்
பேசவேண்டும். அதுவே அந்த ஆத்துமாவை தேவன் பக்கமாக
திருப்பும்.
சீர்த்திருத்தவாதியான
ஜான்
பனியன்
என்பவர்
எண்ணெய்
சட்டிகளை
தயாரிக்கும்
ஒரு
த�ொழிலாளி.
அவருடைய சமகாலத்தில் வாழ்ந்த ஜான் ஓவன் என்பவர்
அரசரவையில் ப�ோதிக்கக் கூடிய மாபெரும் ப�ோதகர். அதிகமான
கல்வியையும் ஞானத்தையும் க�ொண்டவர். ஜான் ஓவன், ஜான்
பனியனுடைய வேத அறிவு எனக்கு க�ொடுக்கப்படுமானால்
என்னுடைய கல்வி, ஞானம், பட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் நான்
துறக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் என்று ச�ொன்னார். எப்படி
இது சாத்தியமாகும்? ஏனெனில் வேதம் மாத்திரமே ஜான்
பனியனுடைய உயிர்மூச்சாக இருந்தது என்று ச�ொல்லலாம்.
நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை புறக்கணிக்கும் ப�ொழுது
நாம் பின்னடைவாகிற�ோம். திருச்சபை பெலவீனப்படுகிறது.
“கர்த்தருடைய
நியாயங்கள்
செம்மையும்,
இருதயத்தைச்
சந்தோஷிப்பிக்கிறதுமாயிருக்கிறது;
கர்த்தருடைய
கற்பனை
தூய்மையும், கண்களைத் தெளிவிக்கிறதுமாயிருக்கிறது” (சங் 19:8).
ஆத்துமாக்களின் ஆவிக்குரிய கண்களைத் திறக்க தேவனுடைய
வார்த்தையே
பயன்படுகிறது.
இதை
சாதாரணமாக
எண்ணிவிடாதீர்கள்.

நித்திய ஜீவனுள்ள தேவனுடைய வார்த்தை:
	ய�ோவான் 6 அதிகாரத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவின்
உபதேசத்தைக் கேட்டு சீஷரில் அநேகர் பின்வாங்கினார்கள்,
இயேசுவும்
பிரதான
சீஷர்களைப்
பார்த்து
நீங்களும்
ப�ோய்விட மனதாய் இருக்கிறீர்களா? என்று கேட்டப�ொழுது,
பேதுரு ச�ொன்னார், “ஆண்டவரே, யாரிடத்தில் ப�ோவ�ோம்,
நித்தியஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே” (ய�ோவான்
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6:68).
அன்பானவர்களே!
தேவனுடைய
வார்த்தையை
அற்பமாகவ�ோ அல்லது கதையென்றோ எண்ணிவிடாதீர்கள்.
அது
நித்திய
ஜீவனுள்ள
வார்த்தைகள்.
தேவனுடைய
வார்த்தையைப் ப�ோதித்த தேவ மனிதர்கள் அதை உறுதியாய்ப்
பற்றிக்கொண்டார்கள். ஆகவேதான் பின்னாட்களில் பேதுரு,
“கர்த்தருடைய வசனம�ோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும்;
உங்களுக்குச் சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிற வசனம்
இதுவே”(1பேதுரு 1:25) என்று சாட்சியிட்டார்.
	பேதுருவின் உறுதித்தன்மையைப் பாருங்கள், இவ்விதமான
உறுதி நம்மிடத்தில் உண்டா? சிந்தித்துப்பாருங்கள். தேவனுடைய
வார்த்தை நித்தியமானது, இந்த வேதத்தைப் நம்பியே இருள்
நிறைந்த இந்தியாவிற்கு மிஷினரிகள் வந்தார்கள். எந்தவ�ொரு
காட்டுமிராண்டியாக இருந்தாலும் சரி தேவனுடைய வார்த்தை
அவர்களை மாற்றும், உயிர்ப்பிக்கும் என்று விசுவாசித்தார்கள்.
இதுவே ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கும், ஆகவேதான் வேதத்தை
உலகமெங்கும் ம�ொழிப்பெயர்த்துக் க�ொடுத்தார்கள். நம்முடைய
ஊழியம்
மிகவும்
கடினமானதாகவும்,
ஆத்துமாக்கள்
மனந்திரும்பாத நிலையில் காணப்படலாம் ஆனால் வேதத்தின்
அளவுகளையும், வழிமுறைகளையும் மாற்றாமல் ப�ோதியுங்கள்.
தேவனுடைய வார்த்தையை மாத்திரமே ப�ோதியுங்கள். ஏனெனில்
தேவனுடைய வார்த்தையானது வெறுமையாய் அவரிடத்திற்கு
திரும்பிப்போகாது. தேவனுடைய வார்த்தையை மாற்றவ�ோ,
சந்தேகிக்கவ�ோ உங்களுக்கு அதிகாரம் க�ொடுக்கப்படவில்லை.

என்றென்றைக்கும் நிலைநிற்கும் தேவனுடைய வார்த்தை:
“புல்  உலர்ந்து பூ உதிரும்; நமது தேவனுடைய வசனம�ோ 
என்றென்றைக்கும் நிற்கும்”  (ஏசாயா 40:8).
இந்த உலகத்தில் எல்லாமே ஒருநாள் அழிந்துப�ோம்.
தேவனுடைய வார்த்தையே என்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும்.
இதுவே
தேவனுடைய
வார்த்தையின்
மகத்துவமாகும்.
ஆகவேதான்
இயேசு
கிறிஸ்துவும்,
“வானமும்
பூமியும்
ஒழிந்துப�ோம், என் வார்த்தைகள�ோ ஒழிந்துப�ோவதில்லை”
(13:31) என்று ச�ொன்னார். தேவனுடைய வார்த்தையை
உறுதியாய் பிடியுங்கள், மற்ற எல்லாவற்றையும் புறம்பே
தள்ளிவிட்டு
வேதத்தின்
பக்கமாக
திரும்புங்கள்.
இது
உங்களுக்கு பெலத்தையும் ஞானத்தையும் க�ொடுக்கக்கூடியது.
நாகரீகம் வளர்ந்துவிட்டது ஆகவே அதற்கு ஏற்றார்போல்
வேதத்தை மாற்றி உபதேசிப்போம் என்று எண்ணாதீர்கள். ஆதி
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அப்போஸ்தலர்களும், சீர்த்திருத்தவாதிகளும் தேவனுடைய
வார்த்தையை
தெளிவாக
ப�ோதித்தார்கள்,
அதனுடைய
பலனையும் அனுபவித்தார்கள். “அன்றியும் அவைகளால்
உமது
அடியேன்
எச்சரிக்கப்படுகிறேன்;
அவைகளைக்
கைக்கொள்ளுகிறதினால் மிகுந்த பலன் உண்டு” (சங் 19:11) என்று
சங்கீதக்காரனும் அதையேதான் ச�ொல்லுகிறார். ம�ோசேயும்
இதையேதான்
கட்டளையிட்டார், உங்கள் பிள்ளைகள்
உட்காரும்போதும், எழுந்திருக்கும்போதும் வேதத்தை ப�ோதித்து
வழிநடத்து என்று ச�ொன்னார்.

ஆதித்திருச்சபையில் தேவனுடைய வார்த்தை:
தேவனுடைய வார்த்தை மட்டுமே ஒரு இருதயத்தை
ஆழமாக குத்தமுடியும். ஆகவேதான் ஆதித்திருச்சபையில்
தேவனுடைய வார்த்தையை பேதுரு பிரசங்கிக்கும்பொழுது,
“இருதயத்திலே குத்தப்பட்டவர்களாகி, பேதுருவையும் மற்ற
அப்போஸ்தலரையும் பார்த்து: சக�ோதரரே, நாங்கள் என்ன
செய்யவேண்டும் என்றார்கள்” (அப் 2:37). தேவனுடைய
வார்த்தையை கையாள நாம் தவறுவ�ோமானால் சபை வளராது,
உங்களுக்கு சாபமாக முடியும். உங்களுடைய பிரயாசங்களும்
வீண்,
உங்களுக்கு
ஆக்கினையும்
பெருகும்.
ஜீவனுள்ள
வார்த்தைய�ோடு
நீங்கள்
விளையாடாதீர்கள்.
ஜனங்கள்
தேவனுடைய வார்த்தையைக் கேட்கும்பொழுது இருதயத்தில்
குத்தப்பட்டார்கள்,
மனந்திரும்பினார்கள்.
இவ்விதமான
உயிர்மீட்சி நம்முடைய சபையில் காணப்படுகிறதா? நம்முடைய
சபையில்
தேவனுடைய
வார்த்தையை
சந்தோஷமாக
ஏற்றுக்கொண்டு மனந்திரும்பி ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள்
எத்தனைபேர்? சிந்தித்துப்பாருங்கள்.
அப்போஸ்தலர்
இரண்டாம்
அதிகாரத்தில்
பார்க்கக்கூடிய ஜனங்கள் யாரென்று நினைத்தீர்கள். இவர்களே
சிறிது
காலத்திற்கு
முன்பாக
இயேசுவை
சிலுவையில்
அறையும்
என்று
கூக்குரலிட்டவர்கள்.
அவர்கள்தான்
தேவனுடைய வாத்தையைக் கேட்டப�ொழுது ஆவிக்குரிய
கண்கள் திறக்கப்பட்டு, இருதயத்தில் குத்துண்டவர்களாக
மனந்திரும்பினார்கள்.
எப்படி
இது
சாத்தியமாயிற்று?
தேவனுடைய வார்த்தையின் மகத்துவமே அதற்கு காரணம்.
பேதுருவின் திறமைய�ோ, ஞானம�ோ அல்ல, தேவனுடைய
வசனமே அவர்களை மாற்றிற்று. ஆகவேதான் அவர்கள்,
“அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும், அந்நிய�ோந்நியத்திலும்,
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அப்பம் பிட்குதலிலும், ஜெபம்பண்ணுதலிலும் உறுதியாய்த்
தரித்திருந்தார்கள்” (அப் 2:42). சபையில் உயிர்மீட்சி ஏற்பட்டு,
ஏறக்குறைய மூவாயிரம் பேர், மற்றும் ஐயாயிரம் சபையில்
சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள்.
மேலும்
தேவனுடைய
வசனத்தைக் கேட்டு இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அனுதினமும்
சபையில்
சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள்.
இரட்சிப்பு
தேவனுடைய வார்த்தையில் உள்ளது. ஏன் நம்முடைய சபையில்
ஆத்துமாக்கள்
இரட்சிக்கப்படுவதில்லை?
தேவனுடைய
வார்த்தையை உண்மையாய் ப�ோதிப்பது கிடையாது.

ஆவிக்குரிய ப�ோர்க்களத்தில் தேவனுடைய வார்த்தை:
தேவனுடைய
பணியாள்
ஒவ்வொருவரும்
ப�ோர்க்களத்தில்
நிற்கிறார்கள்.
நீங்களும்
நானும்
இந்த
யுத்தம்
பண்ணும்படியாகவே
அழைக்கப்பட்டிருக்கிற�ோம்.
இதைப் பற்றிய உணர்வே நமக்கு இருப்பதில்லையே. பின்பு
எங்கு ஆத்துமாக்கள் இரட்சிக்கக்கூடும். நீ ப�ோர்வீரனாக
இருப்பாயானால் தேவனுடைய வார்த்தை உன்னிடத்தில்
காணப்படவேண்டும்.
அதுவே
எதிர்த்துப்
ப�ோரிடுகிற
ப�ோராயுதமாகும். “நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்கள�ோடு எதிர்த்து
நிற்கத்
திராணியுள்ளவர்களாகும்படி,…தேவவசனமாகிய
ஆவியின் பட்டயத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்”(எபேசியர்
6:11,17).
தேவனுடைய
வார்த்தையே
உனக்கு
பட்டயம்,
அதைக்கொண்டு
நாம்
யார�ோடு
ப�ோராடவேண்டும்?
“மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடுமல்ல, துரைத்தனங்கள�ோடும்,
அதிகாரங்கள�ோடும்,
இப்பிரபஞ்சத்தின்
அந்தகார
ல�ோகாதிபதிகள�ோடும், வானமண்டலங்களிலுள்ள ப�ொல்லாத
ஆவிகளின் சேனைகள�ோடும் நமக்குப் ப�ோராட்டம் உண்டு”
(எபேசியர் 6:12). ஆகவேதான் பேதுரு ச�ொல்லுகிறார், “தெளிந்த
புத்தியுள்ளவர்களாயிருங்கள், விழித்திருங்கள்; ஏனெனில், உங்கள்
எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம்போல்
எவனை விழுங்கலாம�ோ என்று வகைதேடிச் சுற்றித்திரிகிறான்”
(1பேதுரு 5:8) என்று.
	வேதத்தை
நீங்கள்
குறைத்து
மதிப்பிடாதீர்கள்.
நீங்கள்
ப�ோராடித்தான்
ஆகவேண்டும்.
எதிராளி
நம்
ஊழியத்தை அழிக்கும்படிக்கும், நம்முடைய திருச்சபையை
சீர்குலைக்கும்படிக்கும் வகைதேடியே சுற்றித்திரிந்துக�ொண்டிரு
க்கிறான். உன்னிடத்தில் ஆவியின் பட்டயமாகிய தேவனுடைய
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சீர்திருத்த சத்தியங்கள்
வார்த்தை இல்லையேல் அவனை நீ எதிர்த்துப் ப�ோரிட முடியாது
என்பதை விளங்கிக்கொள். ஆவிக்குரிய யுத்தத்தில் தேவனுடைய
வார்த்தையை நீங்கள் பற்றிக்கொண்டு ப�ோராடும்பொழுது
வெற்றியின் கிரீடம் உங்களையே சேரும். நீங்கள் யுத்தக்களத்தில்
இருப்பதை உணருகிறீர்களா? “தீங்குநாளிலே அவைகளை
நீங்கள் எதிர்க்கவும், சகலத்தையும் செய்துமுடித்தவர்களாய்
நிற்கவும்
திராணியுள்ளவர்களாகும்படிக்கு,
தேவனுடைய
சர்வாயுதவர்க்கத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்”(எபே 6:13). நாம்
வாழுகிற இந்த நாட்கள் தீங்கு நாட்கள், எதிர்த்து ப�ோராடுங்கள்.
எபேசியர் 6 அதிகாரத்தில் இரண்டு விதமான ஆயுதங்கள்
குறிப்பிடப்படுகிறது. 1. தற்காத்துக�ொள்ளும்படியான ஆயுதங்கள்
2. தாக்கும்படியான ஆயுதங்கள். இங்கு ச�ொல்லப்படும்
மற்ற
ஆயுங்கள்
எல்லாமே
தற்காத்துக�ொள்ளும்படியான
ஆயுதங்கள். ஆனால் ஒன்று மாத்திரமே தாக்கும்படியான
ஆயுதம், அது தேவனுடைய வார்த்தை. “தேவவசனமாகிய
ஆவியின் பட்டயத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்”(எபேசியர்
6:17). நம்முடைய கரத்தில் இந்தப் பட்டயம் காணப்பட
வேண்டும். இந்தப் பட்டயம் நம்மிடத்தில் இல்லையேல்
நம்மை தற்காத்துக�ொள்ளும்படியான ஆயுதங்கள் மட்டும்
ப�ோதாது. எதிராளியை அதினால் த�ோற்கடிக்க முடியாது.
தேவவசனமாகிய ஆவியின் பட்டயமே எதிராளியை அழிக்க
முடியும்.

ப�ோர்க்களத்தில் வீழ்ந்துப�ோன மனிதர்கள்:
முதல் மனிதர்களாகிய ஆதாம்-ஏவாள் தேவனுடைய
வார்த்தையை நம்ப மறுத்து வீழ்ந்துப�ோனார்கள். ஸ்திரீ
சர்ப்பத்தைப் பார்த்து “நீங்கள் த�ோட்டத்திலுள்ள சகல
விருட்சங்களின் கனியையும் புசிக்கவேண்டாம் என்று தேவன்
ச�ொன்னது உண்டோ என்றது.
நாங்கள் த�ோட்டத்திலுள்ள
விருட்சங்களின்
கனிகளைப்
புசிக்கலாம்;
ஆனாலும்,
த�ோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற விருட்சத்தின் கனியைக் குறித்து,
தேவன்: நீங்கள் சாகாதபடிக்கு அதைப் புசிக்கவும் அதைத்
த�ொடவும் வேண்டாம் என்று ச�ொன்னார் என்றாள்” (ஆதி
3:1-3). தேவனுடைய வார்த்தையாகிய ஆவியின் பட்டயத்தை
ச�ொன்னதுபடியே பிடித்துக்கொள்ளமால் “அதைத் த�ொடவும்
வேண்டாம்” என்று தேவனுடைய வார்த்தைய�ோடு சேர்த்துப்
பேசினாள். ஆகவே பிசாசின் தந்திரமான வலைக்கு வீழ்ந்தாள்.
ப�ோர்க்களத்தில் த�ோற்கடிக்கப்பட்டாள்.
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ப�ோர்க்களத்தில் வெற்றி சிறந்த மனிதர்:
இந்த உலகத்தில் நாம் எப்படியாக வாழவேண்டும்
என்ற முன்மாதிரியை இயேசு நமக்கு அவர் வாழ்க்கையின்
மூலம் காண்பித்துள்ளார். அவருடைய யுத்தத்தில் என்ன
செய்தார் என்று பாருங்கள். இயேசு கிறிஸ்து ச�ோதனையின்
வேளையிலே தேவவசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்தையே
உபய�ோகித்தார். “அப்பொழுது ச�ோதனைக்காரன் அவரிடத்தில்
வந்து: நீர் தேவனுடைய குமாரனேயானால், இந்தக் கல்லுகள்
அப்பங்களாகும்படி ச�ொல்லும் என்றான். அவர் பிரதியுத்தரமாக:
மனுஷன்
அப்பத்தினாலேமாத்திரமல்ல,
தேவனுடைய
வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும்
பிழைப்பான்
என்று
எழுதியிருக்கிறதே
என்றார்”
(மத்
4:3-4).
மறுபடியுமாக
ச�ோதித்தான்,
“நீர்
தேவனுடைய
குமாரனேயானால் தாழக்குதியும்; ஏனெனில், தம்முடைய
தூதர்களுக்கு உம்மைக்குறித்துக் கட்டளையிடுவார்; உமது
பாதம் கல்லில் இடறாதபடிக்கு, அவர்கள் உம்மைக் கைகளில்
ஏந்திக்கொண்டு ப�ோவார்கள் என்பதாய் எழுதியிருக்கிறது
என்று ச�ொன்னான்” (மத் 4:6). எவ்வளவு தந்திரமாக வேதத்தை
கையாளுகிறான் பாருங்கள். பிசாசிற்கு வேதம் முழுவதும்
தெரியும். மேலும் விசுவாசித்து நடுங்குகிறான். ஆனால்
அவனுடைய விசுவாசம் இரட்சிப்புக்கேற்ற விசுவாசமல்ல.
ஆனால் இயேசு வேதத்தை எவ்விதம் உபய�ோகித்தார் என்று
பாருங்கள்.
“அதற்கு இயேசு: உன் தேவனாகிய கர்த்தரைப்
பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்றும் எழுதியிருக்கிறதே என்றார்”
(மத் 4:6). கடைசியாக சகலத்தையும் அவர் கண்களுக்கு முன்பாக
நிறுத்தி என்னை பணிந்துக�ொள் நான் உனக்கு இதையெல்லாம்
தருவேன் என்று ச�ோதித்துப் பார்த்தான். அப்பொழுதும் இயேசு
“அப்பாலே ப�ோ சாத்தானே; உன் தேவனாகிய கர்த்தரைப்
பணிந்துக�ொண்டு, அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக
என்று எழுதியிருக்கிறதே” (மத் 4:10) என்று ச�ொன்னார். தெய்வக்
குமாரனே வேதத்தையே முழுமையாக சார்ந்துக�ொண்டார்.
நாம் எப்படி காணப்படுகிற�ோம்? தேவனுடைய வார்த்தையை
நாம்
பற்றிக்கொள்ளவில்லை
என்றால்
தனிப்பட்ட
வாழ்விலும், திருச்சபையிலும் வீழ்ச்சியே நேரிடும். கர்த்தருக்கு
முன்பாக நம்மைத் தாழ்த்தி தேவனுடைய வார்த்தையைப்
பற்றிக்கொள்வோமாக.
கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக! ஆமென்!
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