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தேவனுடைய வார்தடேயின் மக்ததுவஙகள் 
 தேவனுடைய வார்தடேடய உயர்ததிக் காண்பி்தே 
தேசஙகள் இனடறைக்கு அடே அற்பமாக எண்ணி புறைம்பாக்கிப் 
த்பாடைது. முக்கியமாக ஜெரஜமனியில்  ோன சீரதிரு்தேம 
ஆரமபி்தேது, ஆனால் முேலாவது தவே்ததில் சநதேக்தடே 
கிளப்பிய நாடு ஜெரமனிோன. சீரதிரு்தே்ததின பிறைப்பிைமாக 
இருநே ஜெரமனி இனடறைக்கு அரசு அஙகீகாரம ஜ்பறறை 
வி்பசார்ததின டமயமாக மாறிப்த்பாயிறறு.  இஙகிலாநதில் ஒரு 
கால்ததில் அரசடவயில் தவே்தடே டமயப்்படு்ததி அரசாஙகம 
நடைஜ்பறறைது, ஆனால் இனடறைக்தகா அதுவும தவே்தடே 
புறைக்கணி்தது களியாடடுகளுக்கு முக்கிய்ததுவம ஜகாடுக்கிறைது. 
அஜமரிக்காவிலும இதே நிடலோன. 

 தேசஙகள் எனடறைக்கு தவே்தடேப் புறைக்கணி்தது 
சுய இசடசகளுக்கு திருமபினதோ அது அப்ஜ்பாழுதுதே 
சீரஜகடைோகப் த்பாய்விடைது. தேவனுடைய வார்தடேக்குரிய 
கன்தடே ஜசலு்ததி அேன்படி ஜசய்யுமஜ்பாழுது தேவடன 
மகிடமப்்படு்ததுகிதறைாம. தவேம முழுவதுமாக கைவுள் 
ேமமுடைய வார்தடேடய அருளியுள்ளார. ஆகதவோன 
்பவுல், “தவேவாக்கியஙகஜளல்லாம தேவ ஆவியினால் 
அருளப்்படடிருக்கிறைது” (2தீதமா 3:16) எனறு ஜசால்லுகிறைார. 
எஙகு தேவனுடைய வார்தடே சநதேகிக்கப்்படுகிறைதோ அஙகு 
வீழ்சசிடயப் ்பாரக்கிதறைாம. இனடறைக்கு கிறிஸேவ நாடு எனறு  
எநே நாடடையும குறிப்பிடடு ஜசால்ல முடியவில்டல. கிறிஸேவ 
நாடுகள் எனறு ஜசால்லிஜகாண்டிருநே தமறக்ததிய நாடுகள் 
இனடறைக்கு புறைொதி நாடுகடள விை தமாசமான நிடலக்குள் 
ஜசனறுவிடைது. ஆகதவ தேவனுடைய வார்தடேயின 
மக்ததுவஙகள் எனன  என்படே ்பாரப்த்பாம. 

தேவனுடைய வார்தடேயின் ஐந்து பயன்கள்:
	 “வேதோக்கியங்களெல்ாம்	 வதே	 ஆவியினால	
அருெப்பட்டிருக்கிறது;	வதேனுடைய	மனுஷன்	வதறினேனா்கவும்,	எநத	
நற்கிரிடயயுஞ்	 ளெயயத்	 தகுதியுளெேனா்கவும்	 இருக்கும்்படியா்க,	
அடே்கள	 உ்பவதெத்துக்கும்,	 ்கடிநதுள்காளளுதலுக்கும்,	
சீர்திருத்தலுக்கும்,	 நீதிடயப	 ்படிபபிக்குதலுக்கும்	
பிரவயாஜனமுளெடே்கொயிருக்கிறது”	(2தீவமா	3:16-17).	

 முேலாவோக தேவனுடைய வார்தடேயானது 
உ்பதேச்ததிறகு ஜகாடுக்கப்்படடுள்ளது. நீஙகள் உ்பதேசிக்க 
்பயன்படு்ததுவது தவோகாமம மா்ததிரமாகதவ  
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இருக்கதவண்டும. தவே்தடே ேவிர தவறு எடேயும ்பயன்படு்தே 
தவேம அனுமதிக்கவில்டல. ஒரு ஊழியக்காரன என்பவன 
தேவனுடைய தவே்ததில் தேறினவனாக காணவில்டலஜயனறைால் 
அவன சரியான உ்பதேச்தடே ஜகாடுக்க முடியாது. 

 இரண்ைாவோக தேவனுடைய வார்தடேயானது 
கடிநதுஜகாள்ளுேலுக்குப் ்பயன்படுகிறைது. ஆ்ததுமாக்களின 
நிடலடயக் குறி்ததும, ஆவிக்குரிய நிடலடயக் குறி்ததும ஜேளிவாக 
தவே்தடேஜகாண்டு விவரி்ததுக் காண்பி்தது த்பாதிக்கதவண்டும. 
ஆ்ததுமாக்களின நிடலடய உணர்ததும்படியாக நீஙகள் 
அனத்பாடு கண்டி்தது பு்ததி ஜசால்லதவண்டும. மரி்தேத்பான 
மனிேரகடள உயிரப்பிக்கும்படியாக தேவனுடைய வார்தடேடய 
்பயன்படு்தேதவண்டும. தேவதன அநே ஆ்ததுமாக்களுக்கு 
ஜீவடனக் ஜகாடுக்க முடியும. தேவனுடைய வார்தடேடய 
அதிகார்ததுைதன த்பாதிக்கும்படியான உரிடமடய தவேம 
உஙகளுக்கு வழஙகுகிறைது. ஆனால் இநேக் கடிநதுஜகாள்ளுேல் 
என்பது உஙகளுடைய சுயவிருப்்பப்்படி ஆ்ததுமாக்கடள 
திடடும்படி தவேம உஙகளுக்கு அனுமதிக்கவில்டல. 

 மூனறைாவோக தேவனுடைய வார்தடேயானது 
சீர்ததிரு்தேலுக்கு ்பயன்படுகிறைது. கிறிஸேவ சட்பகளில் 
மறுமலரசசிடய ஏற்படு்தேக்கூடிய வல்லடம தவே்ததிறகு 
மடடுதம உண்டு. சீர்ததிரு்தேம ஜசய்யும அதிகாரமும 
வல்லடமயும தேவனுடைய வார்தடேக்கு மா்ததிரதம உண்டு. 
தேவனுடைய சட்பயானது இநே சீரஜகடை சமுோய்ததில் 
கடைப்்பை தவண்டுமாயின இநே தவேம ஜேளிவாக 
த்பாதிக்கப்்பை தவண்டும. ஆகதவ நாம தேவனுடைய 
வார்தடேடய கவனமாக டகயாளதவண்டும. 

 நானகாவோக தேவனுடைய வார்தடேயானது நீதிடயப் 
்படிப்பிக்குேலுக்கு ்பயன்படுகிறைது. நீதி எனறைால் எனன? 
கிறிஸதுதவ நீதி. ஆகதவ கிறிஸதுவின நீதிடய ஆ்ததுமாக்களுக்கு 
த்பாதிக்கும்படியாக தேவனுடைய வார்தடேடய உ்பதயாகிக்க 
தவண்டும. நமமுடைய சுய நீதிடயயும, தமனடமடயயுமல்ல 
கிறிஸதுவின நீதி சட்பயில் த்பாதிக்கப்்பை தவண்டும. 
ஆ்ததுமாக்கள் நீதிமானகளாக்கப்்படும்படி உேவக் கூடிய ஒதர 
ஒரு வழி தேவனுடைய வார்தடே மா்ததிரதம . 

 “அழிவுள்ள வி்ததினாதல அல்ல, எனஜறைனடறைக்கும 
நிறகிறைதும ஜீவனுள்ளதுமான தேவவசனமாகிய அழிவில்லாே 
வி்ததினாதல மறு்படியும ஜெநிப்பிக்கப்்படடிருக்கிறீரகதள”(1த்ப
துரு 1:23)
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 ஐநோவோக தேவனுடைய வார்தடேயானது 
ஆ்ததுமாடவ ஜெநிப்பிக்கிறைது. அோவது மரி்தே நிடலயில் 
இருக்கும ஆ்ததுமா மீண்டுமாக உயிரப்பிக்கப்்படுகிறைது. 
இநே உலக்ததில் எனடறைக்கும அழிவில்லாே வி்தது என்பது 
தேவனுடைய வார்தடேதய. ஒரு ஆ்ததுமா மறு்படியும 
பிறைக்கவில்டல எனறைால் தேவனுடைய ராஜ்ஜிய்ததில் 
பிரதவசிக்காது எனறு இதயசு கிறிஸது ஜேளிவாக ஜசானனார. 
அநே மறுபிறைப்ட்ப உண்ைாக்கும வி்தது தேவனுடைய 
வார்தடேதய. இடே்தோன யாக்தகாபு “அவர சி்தேஙஜகாண்டு 
ேமமுடைய சிருஷ்டிகளில் நாம முேற்பலனகளாவேறகு நமடமச 
ச்ததிய வசன்ததினாதல ஜெநிப்பி்தோர” (யாக்தகாபு 1:18) எனறு 
ஜசால்லுகிறைார. இனனுமாக சஙகீேக்காரன “உமமுடைய வாக்கு 
எனடன உயிரப்பி்தேது”(சங 119:50) எனறு சாடசியிடுகிறைார. 

 தேவனுடைய வார்தடேயானது இவ்விேமான ்பணிகடள 
திருசசட்பயில் நிடறைதவறறும்படியாக கர்தேர நியமி்ததிருக்கிறைார. 
இவ்விேமான ்பணிகள் திருசசட்பயில் இல்டலதயல் அது 
தேவனுடைய திருசசட்பயாக இருக்க முடியாது. திருசசட்பயில் 
தேவனுடைய வார்தடேடய அனடுத்பாடும, கண்டிப்த்பாடும 
த்பாதிக்கப்்பை தவண்டும. இடவகள் எல்லாதம நமமுடைய 
ஞான்ததினால் ஜசய்திை முடியாது, தேவ ஆவியானவர ஜசய்கிறை 
ஜசயலாகும. இநே ஆவிக்குரிய ்பணியானது கர்தேருடைய 
வழியில் கர்தேர ஜசானன பிரகாரமாக ஜசய்யதவண்டும. இதில் 
நமமுடைய ஞான்தடேயும, அறிடவயும  உடபுகு்ததினால் 
முடிவு தோல்வியாகதவ இருக்கும. ஆகதவோன ஒரு 
ஊழியக்காரன என்பவன தேவனுடைய வார்தடேயில் ஆழமாக 
ஊனறைப்்படடு அதினாதல திருசசட்படய கடைதவண்டும. ஒரு 
ஆ்ததுமா மறு்படியும பிறைக்கவும, சீர்ததிரு்தேவும, தேறினவாகக் 
காணப்்பைவும தேவனுடைய வார்தடேதய உேவுகிறைது. ்பரிசு்தே 
ஆவியானவர ஒரு ஆ்ததுமாவில் ஜசயல்்படுகிறை வழிமுடறை 
தேவனுடைய வார்தடே. தேவனுடைய வார்தடேடய 
ஜகாடுக்குமத்பாது மா்ததிரதம ஜமய்யான மனநதிருமபுேடலயும, 
இரடசிப்ட்பயும நாம ்பாரக்க முடியும. உஙகளுக்கு நமபிக்டகயும 
ஜ்பலனும இல்டலயா? தேவனுடைய வார்தடேயின ்பக்கமாக 
திருமபுஙகள். அவருடைய ச்ததிய வசன்ததினாதல முேலாவது 
உஙகளுடைய ஆ்ததுமாடவ த்பாஷியுஙகள். உயிரமீடசிடயப் 
ஜ்பறறை ந்பராக தேவனுடைய வார்தடேடய டேரியமாய் 
உ்பதேசியுஙகள். ஆகதவோன ்பவுல் “என சதகாேரதர, 
கர்தேரிலும அவருடைய ச்ததுவ்ததின வல்லடமயிலும 
்பலப்்படுஙகள்” (எத்பசியர 6:10) எனறு ஜசால்லுகிறைார. இடே்த 
ேவிர தவஜறைாருவரும உனடன்த தேறறை முடியாது. நீஙகள் 
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தசாரவடையுமத்பாது தவறைஙகும ஜ்பல்தடே்த தேைதவண்டிய 
அவசியமில்டல. கர்தேருடைய வார்தடேயின ்பக்கமாக 
திருமபுஙகள். 

ஆ்ததுமாடவ உயிரப்பிக்கும் தேவனுடைய வார்தடே:

 	 “்கர்த்தருடைய	 வேதம்	 குடறேற்றதும்,	 ஆத்துமாடே	
உயிர்பபிக்கிறதுமாயிருக்கிறது”	(ெங	19:7). 

 தவே்தடேக் குறி்தது இவ்விேமான ஆழமான உள்ளுணரவு 
நமக்கு தேடவ. தேவனுடைய வார்தடே ஆ்ததுமாக்கடள 
உயிரப்பிக்கக் கூடியது. சட்பக்கு புதிோக வரக்கூடிய ஒரு 
ஆ்ததுமாவுைன தேவனுடைய வார்தடேடய ்பயன்படு்ததிப் 
த்பசதவண்டும. அதுதவ அநே ஆ்ததுமாடவ தேவன ்பக்கமாக 
திருப்பும. 

 சீர்ததிரு்தேவாதியான ொன ்பனியன என்பவர 
எண்ஜணய் சடடிகடள ேயாரிக்கும ஒரு ஜோழிலாளி. 
அவருடைய சமகால்ததில் வாழ்நே ொன ஓவன என்பவர 
அரசரடவயில் த்பாதிக்கக் கூடிய மாஜ்பரும த்பாேகர. அதிகமான 
கல்விடயயும ஞான்தடேயும ஜகாண்ைவர. ொன ஓவன, ொன 
்பனியனுடைய தவே அறிவு எனக்கு ஜகாடுக்கப்்படுமானால் 
எனனுடைய கல்வி, ஞானம, ்படைஙகள் எல்லாவறடறையும நான 
துறைக்க ஆய்தேமாக இருக்கிதறைன எனறு ஜசானனார. எப்்படி 
இது சா்ததியமாகும? ஏஜனனில் தவேம மா்ததிரதம ொன 
்பனியனுடைய உயிரமூசசாக இருநேது எனறு ஜசால்லலாம. 
நாம தேவனுடைய வார்தடேடய புறைக்கணிக்கும ஜ்பாழுது 
நாம பினனடைவாகிதறைாம. திருசசட்ப ஜ்பலவீனப்்படுகிறைது. 
“கர்தேருடைய நியாயஙகள் ஜசமடமயும, இருேய்தடேச 
சநதோஷிப்பிக்கிறைதுமாயிருக்கிறைது; கர்தேருடைய கற்படன 
தூய்டமயும, கண்கடள்த ஜேளிவிக்கிறைதுமாயிருக்கிறைது” (சங 19:8). 
ஆ்ததுமாக்களின ஆவிக்குரிய கண்கடள்த திறைக்க தேவனுடைய 
வார்தடேதய ்பயன்படுகிறைது. இடே  சாோரணமாக 
எண்ணிவிைாதீரகள். 

நி்ததிய ஜீவனுள்்ள தேவனுடைய வார்தடே:

 தயாவான 6 அதிகார்ததில் இதயசு கிறிஸதுவின 
உ்பதேச்தடேக் தகடடு சீஷரில் அதநகர பினவாஙகினாரகள், 
இதயசுவும பிரோன சீஷரகடளப் ்பார்தது நீஙகளும 
த்பாய்விை மனோய் இருக்கிறீரகளா? எனறு தகடைஜ்பாழுது, 
த்பதுரு ஜசானனார, “ஆண்ைவதர, யாரிை்ததில் த்பாதவாம, 
நி்ததியஜீவ வசனஙகள் உமமிை்ததில் உண்தை” (தயாவான 
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6:68). அன்பானவரகதள! தேவனுடைய வார்தடேடய 
அற்பமாகதவா அல்லது கடேஜயனதறைா எண்ணிவிைாதீரகள். 
அது நி்ததிய ஜீவனுள்ள வார்தடேகள். தேவனுடைய 
வார்தடேடயப் த்பாதி்தே தேவ மனிேரகள் அடே உறுதியாய்ப் 
்பறறிக்ஜகாண்ைாரகள். ஆகதவோன பினனாடகளில் த்பதுரு, 
“கர்தேருடைய வசனதமா எனஜறைனடறைக்கும நிடல்ததிருக்கும; 
உஙகளுக்குச சுவிதசஷமாய் அறிவிக்கப்்படடு வருகிறை வசனம 
இதுதவ”(1த்பதுரு 1:25) எனறு சாடசியிடைார. 

 த்பதுருவின உறுதி்தேனடமடயப் ்பாருஙகள், இவ்விேமான 
உறுதி நமமிை்ததில் உண்ைா? சிநதி்ததுப்்பாருஙகள். தேவனுடைய 
வார்தடே நி்ததியமானது, இநே தவே்தடேப் நமபிதய இருள் 
நிடறைநே இநதியாவிறகு மிஷினரிகள் வநோரகள். எநேஜவாரு 
காடடுமிராண்டியாக இருநோலும சரி தேவனுடைய வார்தடே 
அவரகடள மாறறும, உயிரப்பிக்கும எனறு விசுவாசி்தோரகள். 
இதுதவ ஆ்ததுமாடவ உயிரப்பிக்கும, ஆகதவோன தவே்தடே 
உலகஜமஙகும ஜமாழிப்ஜ்பயர்ததுக் ஜகாடு்தோரகள். நமமுடைய 
ஊழியம மிகவும கடினமானோகவும, ஆ்ததுமாக்கள் 
மனநதிரும்பாே நிடலயில் காணப்்பைலாம ஆனால் தவே்ததின 
அளவுகடளயும, வழிமுடறைகடளயும மாறறைாமல் த்பாதியுஙகள். 
தேவனுடைய வார்தடேடய மா்ததிரதம த்பாதியுஙகள். ஏஜனனில் 
தேவனுடைய வார்தடேயானது ஜவறுடமயாய் அவரிை்ததிறகு 
திருமபிப்த்பாகாது. தேவனுடைய வார்தடேடய மாறறைதவா, 
சநதேகிக்கதவா உஙகளுக்கு அதிகாரம ஜகாடுக்கப்்பைவில்டல. 

என்்றென்டறெக்கும் நிடைநிற்கும் தேவனுடைய வார்தடே: 

	 “புல	உ்ர்நது	பூ	உதிரும்;	 நமது	வதேனுடைய	ேெனவமா	
என்ளறன்டறக்கும்	நிற்கும்”		(ஏொயா	40:8).

 இநே உலக்ததில் எல்லாதம ஒருநாள் அழிநதுத்பாம. 
தேவனுடைய வார்தடேதய எனடறைக்கும நிடல்ததிருக்கும. 
இதுதவ தேவனுடைய வார்தடேயின மக்ததுவமாகும. 
ஆகதவோன இதயசு கிறிஸதுவும, “வானமும பூமியும 
ஒழிநதுத்பாம, என வார்தடேகதளா ஒழிநதுத்பாவதில்டல” 
(13:31) எனறு ஜசானனார. தேவனுடைய வார்தடேடய 
உறுதியாய் பிடியுஙகள், மறறை எல்லாவறடறையும புறைமத்ப 
ேள்ளிவிடடு தவே்ததின ்பக்கமாக திருமபுஙகள். இது 
உஙகளுக்கு ஜ்பல்தடேயும ஞான்தடேயும ஜகாடுக்கக்கூடியது. 
நாகரீகம வளரநதுவிடைது ஆகதவ அேறகு ஏறறைாரத்பால் 
தவே்தடே மாறறி உ்பதேசிப்த்பாம எனறு எண்ணாதீரகள். ஆதி 
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அப்த்பாஸேலரகளும, சீர்ததிரு்தேவாதிகளும தேவனுடைய 
வார்தடேடய ஜேளிவாக த்பாதி்தோரகள், அேனுடைய 
்பலடனயும அனு்பவி்தோரகள். “அனறியும அடவகளால் 
உமது அடிதயன எசசரிக்கப்்படுகிதறைன; அடவகடளக் 
டகக்ஜகாள்ளுகிறைதினால் மிகுநே ்பலன உண்டு” (சங 19:11) எனறு 
சஙகீேக்காரனும அடேதயோன ஜசால்லுகிறைார. தமாதசயும 
இடேதயோன  கடைடளயிடைார, உஙகள் பிள்டளகள் 
உடகாருமத்பாதும, எழுநதிருக்குமத்பாதும தவே்தடே த்பாதி்தது 
வழிநை்தது எனறு ஜசானனார. 

ஆதி்ததிருச்சடபயில் தேவனுடைய வார்தடே:

 தேவனுடைய வார்தடே மடடுதம ஒரு இருேய்தடே 
ஆழமாக கு்தேமுடியும. ஆகதவோன ஆதி்ததிருசசட்பயில் 
தேவனுடைய வார்தடேடய த்பதுரு பிரசஙகிக்குமஜ்பாழுது, 
“இருேய்ததிதல கு்தேப்்படைவரகளாகி, த்பதுருடவயும மறறை 
அப்த்பாஸேலடரயும ்பார்தது: சதகாேரதர, நாஙகள் எனன 
ஜசய்யதவண்டும எனறைாரகள்” (அப் 2:37). தேவனுடைய 
வார்தடேடய டகயாள நாம ேவறுதவாமானால் சட்ப வளராது, 
உஙகளுக்கு சா்பமாக முடியும. உஙகளுடைய பிரயாசஙகளும 
வீண், உஙகளுக்கு ஆக்கிடனயும ஜ்பருகும. ஜீவனுள்ள 
வார்தடேதயாடு நீஙகள் விடளயாைாதீரகள். ெனஙகள் 
தேவனுடைய வார்தடேடயக் தகடகுமஜ்பாழுது இருேய்ததில் 
கு்தேப்்படைாரகள், மனநதிருமபினாரகள். இவ்விேமான 
உயிரமீடசி நமமுடைய சட்பயில் காணப்்படுகிறைோ? நமமுடைய 
சட்பயில் தேவனுடைய வார்தடேடய சநதோஷமாக 
ஏறறுக்ஜகாண்டு மனநதிருமபி ஞானஸநானம ஜ்பறறைவரகள் 
எ்தேடனத்பர? சிநதி்ததுப்்பாருஙகள். 

 அப்த்பாஸேலர இரண்ைாம அதிகார்ததில் 
்பாரக்கக்கூடிய ெனஙகள் யாஜரனறு நிடன்ததீரகள். இவரகதள 
சிறிது கால்ததிறகு முன்பாக இதயசுடவ சிலுடவயில் 
அடறையும எனறு கூக்குரலிடைவரகள். அவரகள்ோன 
தேவனுடைய வா்தடேடயக் தகடைஜ்பாழுது ஆவிக்குரிய 
கண்கள் திறைக்கப்்படடு, இருேய்ததில் கு்ததுண்ைவரகளாக 
மனநதிருமபினாரகள். எப்்படி இது சா்ததியமாயிறறு? 
தேவனுடைய வார்தடேயின மக்ததுவதம அேறகு காரணம. 
த்பதுருவின திறைடமதயா, ஞானதமா அல்ல, தேவனுடைய 
வசனதம அவரகடள மாறறிறறு. ஆகதவோன அவரகள், 
“அப்த்பாஸேலருடைய உ்பதேச்ததிலும, அநநிதயாநநிய்ததிலும, 
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அப்்பம பிடகுேலிலும, ஜெ்பம்பண்ணுேலிலும உறுதியாய்்த 
ேரி்ததிருநோரகள்” (அப் 2:42). சட்பயில் உயிரமீடசி ஏற்படடு, 
ஏறைக்குடறைய மூவாயிரம த்பர, மறறும  ஐயாயிரம சட்பயில் 
தசர்ததுக்ஜகாள்ளப்்படைாரகள். தமலும தேவனுடைய 
வசன்தடேக் தகடடு இரடசிக்கப்்படைவரகள் அனுதினமும 
சட்பயில் தசர்ததுக்ஜகாள்ளப்்படைாரகள். இரடசிப்பு 
தேவனுடைய வார்தடேயில் உள்ளது. ஏன நமமுடைய சட்பயில் 
ஆ்ததுமாக்கள் இரடசிக்கப்்படுவதில்டல? தேவனுடைய 
வார்தடேடய உண்டமயாய் த்பாதிப்்பது கிடையாது. 

ஆவிக்குரிய தபாரக்க்ள்ததில் தேவனுடைய வார்தடே:

 தேவனுடைய ்பணியாள் ஒவ்ஜவாருவரும 
த்பாரக்கள்ததில் நிறகிறைாரகள். நீஙகளும நானும இநே 
யு்தேம ்பண்ணும்படியாகதவ அடழக்கப்்படடிருக்கிதறைாம. 
இடேப் ்பறறிய உணரதவ நமக்கு இருப்்பதில்டலதய. பினபு 
எஙகு ஆ்ததுமாக்கள் இரடசிக்கக்கூடும. நீ த்பாரவீரனாக 
இருப்்பாயானால் தேவனுடைய வார்தடே உனனிை்ததில் 
காணப்்பைதவண்டும. அதுதவ எதிர்ததுப் த்பாரிடுகிறை 
த்பாராயுேமாகும. “நீஙகள் பிசாசின ேநதிரஙகதளாடு எதிர்தது 
நிறக்த திராணியுள்ளவரகளாகும்படி,…தேவவசனமாகிய 
ஆவியின ்படைய்தடேயும எடு்ததுக்ஜகாள்ளுஙகள்”(எத்பசியர 
6:11,17). தேவனுடைய வார்தடேதய உனக்கு ்படையம, 
அடேக்ஜகாண்டு நாம யாதராடு த்பாராைதவண்டும? 
“மாமச்ததோடும இர்தே்ததோடுமல்ல, துடர்தேனஙகதளாடும, 
அதிகாரஙகதளாடும, இப்பிர்பஞச்ததின அநேகார 
தலாகாதி்பதிகதளாடும, வானமண்ைலஙகளிலுள்ள ஜ்பால்லாே 
ஆவிகளின தசடனகதளாடும நமக்குப் த்பாராடைம உண்டு” 
(எத்பசியர 6:12). ஆகதவோன த்பதுரு ஜசால்லுகிறைார, “ஜேளிநே 
பு்ததியுள்ளவரகளாயிருஙகள், விழி்ததிருஙகள்; ஏஜனனில், உஙகள் 
எதிராளியாகிய பிசாசானவன ஜகரசசிக்கிறை சிஙகமத்பால் 
எவடன விழுஙகலாதமா எனறு வடகதேடிச சுறறி்ததிரிகிறைான” 
(1த்பதுரு 5:8) எனறு. 

 தவே்தடே நீஙகள் குடறை்தது மதிப்பிைாதீரகள். 
நீஙகள் த்பாராடி்தோன ஆகதவண்டும. எதிராளி நம 
ஊழிய்தடே அழிக்கும்படிக்கும, நமமுடைய திருசசட்படய 
சீரகுடலக்கும்படிக்கும வடகதேடிதய சுறறி்ததிரிநதுஜகாண்டிரு
க்கிறைான. உனனிை்ததில் ஆவியின ்படையமாகிய தேவனுடைய 
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வார்தடே இல்டலதயல் அவடன நீ எதிர்ததுப் த்பாரிை முடியாது 
என்படே விளஙகிக்ஜகாள். ஆவிக்குரிய யு்தே்ததில் தேவனுடைய 
வார்தடேடய நீஙகள் ்பறறிக்ஜகாண்டு த்பாராடுமஜ்பாழுது 
ஜவறறியின கிரீைம உஙகடளதய தசரும. நீஙகள் யு்தேக்கள்ததில் 
இருப்்படே உணருகிறீரகளா? “தீஙகுநாளிதல அடவகடள 
நீஙகள் எதிரக்கவும, சகல்தடேயும ஜசய்துமுடி்தேவரகளாய் 
நிறகவும திராணியுள்ளவரகளாகும்படிக்கு, தேவனுடைய 
சரவாயுேவரக்க்தடேயும எடு்ததுக்ஜகாள்ளுஙகள்”(எத்ப 6:13). நாம 
வாழுகிறை இநே நாடகள் தீஙகு நாடகள், எதிர்தது த்பாராடுஙகள். 
எத்பசியர 6 அதிகார்ததில் இரண்டு விேமான ஆயுேஙகள் 
குறிப்பிைப்்படுகிறைது. 1. ேறகா்ததுஜகாள்ளும்படியான ஆயுேஙகள் 
2. ோக்கும்படியான ஆயுேஙகள். இஙகு ஜசால்லப்்படும 
மறறை ஆயுஙகள் எல்லாதம ேறகா்ததுஜகாள்ளும்படியான 
ஆயுேஙகள். ஆனால் ஒனறு மா்ததிரதம ோக்கும்படியான 
ஆயுேம, அது தேவனுடைய வார்தடே. “தேவவசனமாகிய 
ஆவியின ்படைய்தடேயும எடு்ததுக்ஜகாள்ளுஙகள்”(எத்பசியர 
6:17). நமமுடைய கர்ததில் இநேப் ்படையம காணப்்பை 
தவண்டும. இநேப் ்படையம நமமிை்ததில் இல்டலதயல் 
நமடம ேறகா்ததுஜகாள்ளும்படியான ஆயுேஙகள் மடடும 
த்பாோது. எதிராளிடய அதினால் தோறகடிக்க முடியாது. 
தேவவசனமாகிய ஆவியின ்படையதம எதிராளிடய அழிக்க 
முடியும. 

தபாரக்க்ள்ததில் வீழ்ந்துதபான மனிேரகள்: 

 முேல் மனிேரகளாகிய ஆோம-ஏவாள் தேவனுடைய 
வார்தடேடய நம்ப மறு்தது வீழ்நதுத்பானாரகள். ஸதிரீ 
சரப்்ப்தடேப் ்பார்தது “நீஙகள் தோடை்ததிலுள்ள சகல 
விருடசஙகளின கனிடயயும புசிக்கதவண்ைாம எனறு தேவன 
ஜசானனது உண்தைா எனறைது.  நாஙகள் தோடை்ததிலுள்ள 
விருடசஙகளின கனிகடளப் புசிக்கலாம; ஆனாலும, 
தோடை்ததின நடுவில் இருக்கிறை விருடச்ததின கனிடயக் குறி்தது, 
தேவன: நீஙகள் சாகாே்படிக்கு அடேப் புசிக்கவும அடே்த 
ஜோைவும தவண்ைாம எனறு ஜசானனார எனறைாள்” (ஆதி 
3:1-3). தேவனுடைய வார்தடேயாகிய ஆவியின ்படைய்தடே 
ஜசானனது்படிதய பிடி்ததுக்ஜகாள்ளமால் “அடே்த ஜோைவும 
தவண்ைாம”  எனறு  தேவனுடைய வார்தடேதயாடு தசர்ததுப் 
த்பசினாள். ஆகதவ பிசாசின ேநதிரமான வடலக்கு வீழ்நோள். 
த்பாரக்கள்ததில் தோறகடிக்கப்்படைாள். 
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தபாரக்க்ள்ததில் ்வற்றி சிறெந்ே மனிேர:

 இநே உலக்ததில் நாம எப்்படியாக வாழதவண்டும 
எனறை முனமாதிரிடய இதயசு நமக்கு அவர வாழ்க்டகயின 
மூலம காண்பி்ததுள்ளார. அவருடைய யு்தே்ததில் எனன 
ஜசய்ோர எனறு ்பாருஙகள். இதயசு கிறிஸது தசாேடனயின 
தவடளயிதல தேவவசனமாகிய ஆவியின ்படைய்தடேதய 
உ்பதயாகி்தோர. “அப்ஜ்பாழுது தசாேடனக்காரன அவரிை்ததில் 
வநது: நீர தேவனுடைய குமாரதனயானால், இநேக் கல்லுகள் 
அப்்பஙகளாகும்படி ஜசால்லும எனறைான. அவர பிரதியு்தேரமாக: 
மனுஷன அப்்ப்ததினாதலமா்ததிரமல்ல, தேவனுடைய 
வாயிலிருநது புறைப்்படுகிறை ஒவ்ஜவாரு வார்தடேயினாலும 
பிடழப்்பான எனறு எழுதியிருக்கிறைதே எனறைார” (ம்த 
4:3-4). மறு்படியுமாக தசாதி்தோன, “நீர தேவனுடைய 
குமாரதனயானால் ோழக்குதியும; ஏஜனனில், ேமமுடைய 
தூேரகளுக்கு உமடமக்குறி்ததுக் கடைடளயிடுவார; உமது 
்பாேம கல்லில் இைறைாே்படிக்கு, அவரகள் உமடமக் டககளில் 
ஏநதிக்ஜகாண்டு த்பாவாரகள் என்போய் எழுதியிருக்கிறைது 
எனறு ஜசானனான” (ம்த 4:6). எவ்வளவு ேநதிரமாக தவே்தடே 
டகயாளுகிறைான ்பாருஙகள். பிசாசிறகு தவேம முழுவதும 
ஜேரியும. தமலும விசுவாசி்தது நடுஙகுகிறைான. ஆனால் 
அவனுடைய விசுவாசம இரடசிப்புக்தகறறை விசுவாசமல்ல. 
ஆனால் இதயசு தவே்தடே  எவ்விேம உ்பதயாகி்தோர எனறு 
்பாருஙகள்.  “அேறகு இதயசு: உன தேவனாகிய கர்தேடரப் 
்பரீடடச ்பாராதிருப்்பாயாக எனறும எழுதியிருக்கிறைதே எனறைார” 
(ம்த 4:6). கடைசியாக சகல்தடேயும அவர கண்களுக்கு முன்பாக 
நிறு்ததி எனடன ்பணிநதுஜகாள் நான உனக்கு இடேஜயல்லாம 
ேருதவன எனறு தசாதி்ததுப் ்பார்தோன. அப்ஜ்பாழுதும இதயசு 
“அப்்பாதல த்பா சா்தோதன; உன தேவனாகிய கர்தேடரப் 
்பணிநதுஜகாண்டு, அவர ஒருவருக்தக ஆராேடன ஜசய்வாயாக 
எனறு எழுதியிருக்கிறைதே” (ம்த 4:10) எனறு ஜசானனார. ஜேய்வக் 
குமாரதன தவே்தடேதய முழுடமயாக சாரநதுஜகாண்ைார. 
நாம எப்்படி காணப்்படுகிதறைாம? தேவனுடைய வார்தடேடய 
நாம ்பறறிக்ஜகாள்ளவில்டல எனறைால் ேனிப்்படை 
வாழ்விலும, திருசசட்பயிலும வீழ்சசிதய தநரிடும. கர்தேருக்கு 
முன்பாக நமடம்த ோழ்்ததி தேவனுடைய வார்தடேடயப் 
்பறறிக்ஜகாள்தவாமாக. 

கர்தேர ோதம இந்ே வார்தடேகட்ள ஆசீரவதிப்பாராக! ஆ்மன்!




