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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 நணபர்களுக்கும் அறிமு்கபபடுத்தி ன்யுங்கள். 

நன்றி!!! 

சீர்திருத்த சததியங்கள் 

# சீர்திருத்த பாப்டிஸ்ட் வெளியீடு



தேவனுடைய மாறாே பிரமாணம்
	 வேதம்	மட்டுவம	ஒரு	மனிதனின்	ோழ்க்கையில்	உயர்வு்ககும்,	
தாழவிற்கும்	 அடிப்ப்ை	 கைாரணமாகை	 இருந்திரு்ககிறது.	 இது	
இன்்ற்ககு	நம்ககும்	ப்பாருந்துகிறதாகை	இரு்ககிறது.	அப்படிப்பட்ை	
மகைத்துேமான	பிரமாணத்தின்	அேசியத்்த	இந்த்க	்கைவயட்டில்	
்பார்பவ்பாம்.		
ம�ோமே இஸ்ரமேல் �க்களுககுக க்கோடுத்த ம்தேனுடைய பி்ர�ோணம்:

	 இஸரவேல்	ம்ககைள்	ஆபிரகைாமின்	சந்ததியாகை	ஆதியாகைமம்	
புத்தகைத்தில்	 இருந்த	 கைாலத்தில்	 வதேனு்ைய	 பிரமாணம்	
தீர்்ககைமாகை	பகைாடு்ககைப்பைாத	ஒரு	நி்ல	இருந்தது.	இந்த	ஜனஙகைள்	
ஏற்ககு்றய	நானூற்று	முப்பது	ேருைம்	எகிபதில்	அடி்மகைளாகை	
இருந்தார்கைள்.	 வமாவச	அந்த	ம்ககை்ள	பேளிவய	பகைாண்டுேந்து	
ஆண்ைேரு்ைய	 பிரமாணத்்தப	 வ்பாதி்ககிற்த	 நாம்	
்பார்்ககிவறாம்.	இந்த்க	கைாரியம்	இஸரவேல்	ம்ககைளின்	சரித்திரத்தில்	
மிகைபப்பரிய	 திருபபுமு்ன	 என்று	 பசால்லலாம்.	 கைர்த்தர்	
இந்த	 ஜனஙகைளு்ககு	 நியாயபபிரமாணத்்தப	 வ்பாதிப்பதற்கு	
முன்னதாகைவே	நியாயபபிரமாணத்்த்க	குறித்த	ஒரு	எசசரிப்்ப்க	
பகைாடுப்ப்த	 நாம்	 யாத்திராகைமத்தில்	 ்பார்்ககிவறாம்.	 “கைர்த்தரின்	
நியாயபபிரமாணம்	 உன்	 ோயிலிரு்ககும்்படி்ககு,	 இது	 உன்	
்கையிவல	 ஒரு	 அ்ையாளமாகைவும்	 உன்	 கைண்கைளின்	 நடுவே	
நி்னபபூட்டுதலாகைவும்	 இரு்ககை்ககைைேது”	 (யாத்	 13:9).	 அதாேது	
நியாயபபிரமாணத்்த	 எழுத்து	 ேடிவில்	 பகைாடுப்பதற்கு	
முன்்பாகை,	 நியாயபபிரமாணம்	 உன்	 ோழ்க்கையின்	 ்மயமாகை்க	
கைாணப்பை	வேண்டும்	என்று	எசசரி்ககிறார்.	இந்த	எசசரிப்பானது	
ஏவதா	 இஸரவேல்	 ம்ககைளு்ககு	 மாத்திரம்	 பகைாடுத்தது	 அல்ல.	
ஆரம்்பத்தில்	 மனித்ன	 ்ப்ைத்ததிலிருந்வத	 இந்த	 எசசரிப்்ப	
பகைாடுத்திரு்ககிறார்.	இது	எந்த	கைாலத்து்ககும்	ப்பாருந்தும்.	வமாவச	
இஸரவேல்	 ம்ககைளு்ககு	 நியாயபபிரமாணத்்த்க	 பகைாடுத்து	
மறு்படியும்	 மறு்படியுமாகை	 அ்த	 நி்னபபூட்டினார்.	 இந்த	
வேதப	பிரமாணத்்த	்மயமாகை	்ேத்து	ோழவேண்டும்	என்று	
எசசரி்ககிறார்.	 “இஸரவேலவர,	 நீஙகைள்	 பி்ழத்திரு்ககும்்படி்ககும்,	
உஙகைள்	 பிதா்ககைளின்	 வதேனாகிய	 கைர்த்தர்	 உஙகைளு்ககு்க	
பகைாடு்ககிற	வதசத்தில்	நீஙகைள்	பிரவேசித்து	அ்தச	சுதந்தரித்து்க	
பகைாள்ளும்்படி்ககும்,	நீஙகைள்	்கை்கபகைாள்ேதற்கு	நான்	உஙகைளு்ககுப	
வ்பாதி்ககிற	கைட்ை்ளகை்ளயும்	நியாயஙகை்ளயும்	வகைளுஙகைள்”	(உ்பா	
4:1)	 நம்மு்ைய	ோழ்க்கையிலும்	இந்த	பிரமாணவம	்மயமாகை்க	
கைாணப்பை	வேண்டும்.	இதிலிருந்து	நாம்	தேறும்ப்பாழுது	மாத்திரவம	
ஆவி்ககுரிய	 ோழ்க்கையில்	 பின்ன்ை்ே	 சந்தி்ககிவறாம்.	 நாம்	
பி்ழத்திரு்ககும்	 ்படி்ககு	 வதேனு்ைய	 கைட்ை்ளகை்ளயும்	
நியாயஙகை்ளயும்	்கை்கபகைாள்ளவேண்டும்.	
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	 “நீஙகைள்	 சுதந்தரித்து்கபகைாள்ளும்்படி	 பிரவேசி்ககும்	
வதசத்தில்	 நீஙகைள்	 ்கை்கபகைாள்ளும்ப்பாருட்டு,	 என்	 வதேனாகிய	
கைர்த்தர்	 என்ககு்க	 கைற்பித்த்படிவய,	 நான்	 உஙகைளு்ககு்க	
கைட்ை்ளகை்ளயும்	 நியாயஙகை்ளயும்	 வ்பாதித்வதன்”	 (உ்பா	 4:5).	
இது	 வதேனாகிய	 கைர்த்தர்	 வ்பாதித்த	 கைட்ை்ளயாகும்.	 இது	
வமாவசயின்	மூலமாகை	பகைாடு்ககைப்பட்ைவத	தவிர	இது	கைர்த்தரு்ைய	
மாறாத	 பிரமாணமாகும்.	 ஒவபோரு	 ஊழிய்ககைாரனும்	
வதேனு்ைய	 ோர்த்்தயினால்	 கைற்பி்ககைப்பை	 வேண்டும்.	
வதேனு்ைய	பிரமாணத்்த்க	கைற்று்கபகைாள்ளாமல்	வதேனு்ைய	
பிரமாணத்்த	ஒருேரும்	வ்பாதி்ககை	தகுதியற்றேர்கைள்.	ஆகைவேதான்	
எஸறா	 வேதத்்த	 ஆராய்ந்து	 கைற்றுபகைாண்ைான்.	 நம்மு்ைய	
ோழ்க்கையிலும்	 வதேன்	 நம்ககு	 பகைாடுத்திரு்ககிற	 மாறாத	
பிரமாணத்்த	ஆராய்ந்து,	 அ்த	அப்படிவய	ஆத்துமா்ககைளு்ககு	
வ்பாதி்ககைவேண்டும்.	 “ஆ்கையால்	 அ்ேகை்ள்க	 ்கை்கபகைாண்டு	
நைவுஙகைள்;	 ஜனஙகைளின்	 கைண்கைளு்ககு	 முன்்பாகைவும்	 இதுவே	
உஙகைளு்ககு	 ஞானமும்	 விவேகைமுமாய்	 இரு்ககும்;	 அேர்கைள்	
இந்த்க	 கைட்ை்ளகை்ளபயல்லாம்	 வகைட்டு,	 இந்தப	 ப்பரிய	
ஜாதிவய	 ஞானமும்	 விவேகைமுமுள்ள	 ஜனஙகைள்	 என்்பார்கைள்”	
(உ்பா	4:6).	இந்தப	பிரமாணத்்த	நாம்	வ்பாதி்ககும்்படி்ககு	நம்ககு	
ஞானமும்	விவேகைமும்	வத்ே.	இந்தப	பிரமாணத்்த	நம்மு்ைய	
பிள்்ளகைளு்ககும்	 வ்பாதி்ககைவேண்டும்.	 “உன்	 கைண்கைள்	 கைண்ை	
கைாரியஙகை்ள	நீ	மறோத்படி்ககும்,	உன்	ஜீேனுள்ள	நாபளல்லாம்	
அ்ேகைள்	 உன்	 இருதயத்்த	 விட்டு	 நீஙகைாத்படி்ககும்	 நீ	
எசசரி்க்கையாயிருந்து,	 உன்	 ஆத்துமா்ேச	 சா்ககிர்தயாய்்க	
கைாத்து்கபகைாள்;	 அ்ேகை்ள	 உன்	 பிள்்ளகைளு்ககும்	 உன்	
பிள்்ளகைளின்	பிள்்ளகைளு்ககும்	அறிவி்ககை்ககைைோய்”	(உ்பா	4:10).

	 வதேனு்ைய	 மாறாத	 பிரமாணத்்த	 த்லமு்ற	
த்லமு்றவதாறும்	 வ்பாதி்ககைவேண்டும்	 என்்பது	 வதேனு்ைய	
சித்தமாயிரு்ககிறது.	நாம்	ோழும்	சமுகைத்தில்	இது	ம்றந்துவ்பான	
ஒரு	 கைாலமாகை்க	 கைாணப்படுகிறது.	 கிறிஸதே	 ப்பற்வறார்கைள்	
இந்த	 வேதப	 பிரமாணத்்த	 சா்ககிர்தயாய்	 தஙகைளு்ைய	
பிள்்ளகைளு்ககு	 வ்பாதி்ககை	 தேறுகிறார்கைள்.	 இன்்ற்ககு	
ச்்பகைளிலும்,	 குடும்்பஙகைளிலும்	 வேதம்	 புறகைணி்ககைப்பட்ை	
நி்ல்ககு	பசன்றுவிட்ைது.	இதினால்	ச்்பகைளில்	உயிர்மீட்சி்ய்க	
கைாணமுடிேதில்்ல,	குடும்்பஙகைளில்	வதேனு்ைய	ஆளு்கை	இல்்ல.	
சமாதானமற்ற	 சந்வதாஷமற்ற	 ஒரு	 புறஜாதியான	 ோழ்க்கை்ய	
நாம்	ோழந்து	பகைாண்டிரு்ககிவறாம்.	ஆகைவேதான்	வமாவச	 “நீயும்	
உன்ககுப	பின்ேரும்	உன்	பிள்்ளகைளும்	நன்றாயிரு்ககும்்படி்ககும்,	
உன்	 வதேனாகிய	 கைர்த்தர்	 உன்ககு	 என்்ற்ககும்	 பகைாடு்ககிற	
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வதசத்திவல	 நீ	 நீடித்த	 நாளாயிரு்ககும்்படி்ககும்,	 நான்	 இன்று	
உன்ககு்க	கைற்பி்ககிற	அேரு்ைய	கைட்ை்ளகை்ளயும்	அேரு்ைய	
கைற்்ப்னகை்ளயும்	 ்கை்கபகைாள்ள்ககைைோய்”	 (உ்பா	 4:40)	 என்று	
பசான்னார்.	 நம்மு்ைய	ோழ்க்கை	 எவவிதம்	 கைாணப்படுகிறது?	
நம்	 ோழ்க்கையில்	 வதேனு்ைய	 ஆளு்கை	 கைாணப்படுகிறதா?	
ஆராய்ந்து	 ்பார்பவ்பாம்.	 வதேனு்ைய	 ோர்த்்த	 ஜீேனுள்ளது	
என்்ப்த	 உணராத	 நி்லயில்	 ோழந்து	 பகைாண்டிரு்ககிவறாம்.	
வமாவச	இஸரவேல்	ம்ககைளு்ககு	தன்	ோழநாள்	முழுேதும்	பசான்ன	
ஒரு	 கைாரியம்	 வதேனு்ைய	 பிரமாணத்்த	 ்கை்கபகைாள்ளுஙகைள்	
என்்பவத.	

மயோசுேோ இஸ்ரமேல் �க்களுககு க்கோடுத்த ம்தேனுடைய 
பி்ர�ோணம்:

	 வமாவச	 மரித்த	 பின்்பாகை	 வதேன்	 வயாசுோ்ே	
பதரிந்துபகைாள்ளுகிறார்.	 வயாசுோவும்	 இஸரவேல்	 ம்ககைளு்ககு	
வதேன்	 தம்ககு	 கைற்பித்த	 கைட்ை்ளகை்ளவய	 வ்பாதி்ககிறார்.	
எந்பதாரு	 சூழநி்லயிலும்	 வேதம்	 வ்பாதுமானது	 என்்ப்தவய	
வதேன்	கைற்று்கபகைாடு்ககிறார்.	நம்மு்ைய	ோழ்க்கை்ககும்	வேதம்	
வ்பாதுமானது	 என்்ப்த	 நாம்	 அறிந்துபகைாள்ள	 வேண்டும்.	
“நான்	 வமாவச்ககுச	 பசான்ன்படி	 உஙகைள்	 கைாலடி	 மிதி்ககும்	
எவவிைத்்தயும்	 உஙகைளு்ககு்க	 பகைாடுத்வதன்.	 ேனாந்தரமும்	
இந்த	 லீ்பவனானும்	 பதாைஙகி	 ஐபிராத்து	 நதியான	 ப்பரிய	
நதிமட்டுமுள்ள	 ஏத்தியரின்	 வதசம்	 அ்னத்தும்,	 சூரியன்	
அஸதமி்ககிற	 தி்சயான	 ப்பரிய	 சமுத்திரம்ே்ர்ககும்	 உஙகைள்	
எல்்லயாயிரு்ககும்	நீ	உயிவராடிரு்ககும்	நாபளல்லாம்	ஒருேனும்	
உன்ககு	முன்்பாகை	 எதிர்த்து	 நிற்்பதில்்ல;	 நான்	 வமாவசவயாவை	
இருந்ததுவ்பால,	 உன்வனாடும்	 இருபவ்பன்;	 நான்	 உன்்னவிட்டு	
விலகுேதுமில்்ல,	 உன்்ன்க	 ்கைவிடுேதுமில்்ல”	 (வயாசுோ	
3-5)	 என்று	 வயாசுோ்ேப	 ்பார்த்து	 கைர்த்தர்	 பசான்னார்.	
வமாவச	 விட்டுபசன்ற	 ்பணி்ய	 நீ	 பசய்து	 முடி்ககை	 வேண்டும்,	
வதசத்்த	 நீ	 இஸரவேல்	 ம்ககைளு்ககு	 ்பஙகிைவேண்டும்	 என்று	
பசால்லுகிறார்.	 அதற்கு	 நீ	 பசய்யவேண்டியது	 எல்லாம்	 ஒவர	
ஒரு	 கைாரியம்	 தான்	 அது:	 “என்	 தாசனாகிய	 வமாவச	 உன்ககு்க	
கைற்பித்த	 நியாயபபிரமாணத்தின்்படிபயல்லாம்	 பசய்ய்க	
கைேனமாயிரு்ககைமாத்திரம்	மிகைவும்	்பலஙபகைாண்டு	திைமனதாயிரு;	
நீ	வ்பாகும்	இைபமல்லாம்	புத்திமானாய்	நைந்துபகைாள்ளும்்படி்ககு,	
அ்த	விட்டு	ேலது	இைதுபுறம்	விலகைாதிருப்பாயாகை”	 (வயாசுோ	
1:7)	 என்று	 கைட்ை்ளயிட்ைார்.	 வேதத்்த	விட்டு	 எஙகும்	விலகி	
பசல்லாவத	என்று	வதேன்	பசான்னார்.	
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	 இந்த	கைட்ை்ள	வயாசுோவு்ககு	மட்டுமல்ல,	அது	நம்ககும்	
ப்பாருந்துகிற	 கைட்ை்ளயாகும்.	 வதேனு்ைய	 ோர்த்்த்ய	
விட்டு	நாம்	இைது	புறமும்	சாயாமல்,	ேலது	புறமும்	சாயாமல்	
அதாேது	வேதத்வதாடு	ஒன்்றயும்	கூட்ைவும்	கூைாது,	கு்ற்ககைவும்	
கூைாது.	 வேதம்	 பசால்லுகிற	 ேண்ணவம	 ஆத்துமா்ககைளு்ககு	
வ்பாதி்ககைவேண்டும்.	 ஆகைவேதான்	 வதேன்:	 “நான்	 உன்ககு்க	
கைட்ை்ளயிைவில்்லயா?”	 (வயாசுோ	 1:9)	 என்று	 வகைட்கிறார்.	
வதேனு்ைய	ோர்த்்த்ய	நாம்	பதளிோகை	வ்பாதி்ககும்ப்பாழுது	
கைர்த்தர்	 நம்வமாடு	 இருப்பார்.	 நம்்ம	 ்கைவிைவும்	 மாட்ைார்,	
நம்்ம	விட்டு	விலகைவும்மாட்ைார்.	 வதேனு்ைய	ோர்த்்த	நம்	
ஊழியத்்த,	 நம்	 ச்்ப்ய	 உயர்த்தும்.	 வதேனு்ைய	 ோர்த்்த	
மட்டுவம	ச்்ப்ககு	வ்பாதுமானது.	

ம்தேனுடைய பி்ர�ோணதட்த �றந்தும�ோன �க்கள்: 

	 இவவிதமாகை	கைட்ை்ள்ய	ப்பற்ற	ம்ககைள்	பின்னாட்கைளில்	
வதேனு்ைய	 ோர்த்்த்ய	 மறந்துவ்பானார்கைள்.	 முன்னூறு	
ஆண்டுகைள்	 நியாயாதி்பதி	 கைாலஙகைளில்	 வேதத்்த	 மறந்து	
இருண்டுவ்பான	கைாலமாகை	மாறியது.	வதேன்	பகைாடுத்த	பிரமாணம்	
உைன்்படி்க்கை	 ப்பட்டி்ககுள்	 ்ே்ககைப்பட்ைது.	 வதேனு்ைய	
பிரமாணமானது	நம்	கைண்கைளு்ககு	முன்்பாகை	கைாட்சி	ப்பாருளாகை	
இரு்ககை்ககூைாது.	அது	நம்மு்ைய	மனதில்	கைாணப்பைவேண்டும்.	
வதேனு்ைய	 பிரமாணம்	 நம்மு்ைய	 இருதயத்்த	 ஆளு்கை	
பசய்யவேண்டும்.	 நியாயாதி்பதி	 கைாலம்	 முடிந்து	 சாமுவேல்	
தீர்்ககைத்தரிசி	 கைாலத்தில்	 இஸரவேல்	 ம்ககைள்	 யுத்தத்தில்	 பேற்றி	
கி்ை்ககுபமன்று	 உைன்்படி்க்கை	 ப்பட்டி்ய	 சுமந்துபகைாண்டு	
வ்பாரு்ககு	 பசன்றார்கைள்.	 வதேனு்ைய	 ோர்த்்த	 என்்பது	
உைன்்படி்க்கை	ப்பட்டி்ககுள்	அல்ல,	நம்மு்ைய	இருதயத்து்ககுள்	
கைாணப்பைவேண்டும்.	அவவிதமாகை	வ்பாரில்	பேற்றி	கி்ைத்ததா?	
இல்்ல.	 அேர்கைள்	 வதால்வி்யவய	 சந்தித்தார்கைள்.	 நம்மு்ைய	
ோழ்க்கையில்	 வதேனு்ைய	 ோர்த்்தயானது	 	 நம்	 மனதில்	
ஆளு்கை	 பசய்யவில்்லபயன்றால்	 மிஞ்சுேது	 வதால்விவய.	
வதேனு்ைய	 ோர்த்்தயானது	 மற்ககைப்பட்டு	 ்பல	 ஆண்டுகைள்	
கைைந்தது.	இஸரவேலின்	வதேன்	எஙவகை?	என்று	வகைட்கும்	அளவிற்கு	
வதேனு்ைய	ோர்த்்த	மற்ககைப்பட்ைது.	

இ்ரோஜோக்களின் ்கோலததில் ம்தேனுடைய பி்ர�ோணம்:

	 ஜீேனுள்ள	ோர்த்்தயானது	்பல	ஆண்டுகைள்	மற்ககைப்பட்டு,	
ம்ற்ககைப்பட்டு	 கைாலம்	 கைைந்தது.	 ஒரு	 இராஜா	 வதேனு்ைய	
ஆலயத்்த	 மீண்டுமாகை	 சுத்தம்	 பசய்ய	 பசால்லுகிறார்.	 இந்த	
இராஜா	எட்டு	ேயதில்	இராஜாோகை	பிரதிஷ்ை	பசய்யப்படுகிறார்.	
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அேர்	 ப்பயர்	 வயாசியா.	 அவவிதமாகை	 சுத்தம்	 பசய்கிற	
வே்ளயிவல	 மற்ககைப்பட்டு	 வ்பான	 வதேனு்ைய	 பிரமாணம்	
கைண்டுபிடி்ககைப்படுகிறது.	இத்ன	 2	இராஜா்ககைளின்	புத்தகைத்தில்	
நாம்	 ோசி்ககிவறாம்.	 “அபப்பாழுது	 பிரதான	 ஆசாரியனாகிய	
இல்்ககியா	சம்பிரதியாகிய	சாப்பா்ன	வநா்ககி:	நான்	கைர்த்தரின்	
ஆலயத்திவல	 நியாயபபிரமாண	 புஸதகைத்்த்க	 கைண்டுபிடித்வதன்	
என்று	 பசால்லி,	 அந்தப	 புஸதகைத்்தச	 சாப்பானிைத்தில்	
பகைாடுத்தான்;	 அேன்	 அ்த	 ோசித்தான்”	 (2	 இராஜா	 22:8).	
்பல	 ஆண்டுகைளாகை	 மற்ககைப்பட்ை	 வதேனு்ைய	 பிரமாணத்்த	
ஆசாரியனாகிய	 இல்்ககியா	 கைண்பைடுத்து	 ோசி்ககிறான்.	
அத்ன	 அேன்	 மட்டும்	 ோசித்ததுமல்லாமல்	 சம்பிரதியாகிய	
சாப்பானிைத்திலும்	பகைாடு்ககிறார்.	“அபப்பாழுது	சம்பிரதியாகிய	
சாப்பான்	 ராஜாவினிைத்தில்	 ேந்து,	 ராஜாவு்ககு	 மறுஉத்தரவு	
பசால்லி,	ஆலயத்திவல	பதா்கையிட்டு்க	கைண்ை	்பணத்்த	உமது	
அடியார்	 வசர்த்து்க	 கைட்டி,	 அ்த்க	 கைர்த்தரு்ைய	 ஆலயத்தின்	
வே்ல்ய	விசாரி்ககிறேர்கைள்	்கையிவல	 பகைாடுத்தார்கைள்	என்று	
பசான்னான்.	 சம்பிரதியாகிய	 சாப்பான்	பின்்னயும்	 ராஜா்ே	
வநா்ககி:	 ஆசாரியனாகிய	 இல்்ககியா	 என்னிைத்தில்	 ஒரு	
புஸதகைத்்த்க	பகைாடுத்தான்	என்று	அறிவித்து,	அ்த	ராஜாவு்ககு	
முன்்பாகை	 ோசித்தான்”	 (2	 இராஜா	 22:9-10).	 ஆசாரியனாகிய	
இல்்ககியா	நியாயபபிரமாண	புத்தகைம்	என்று	பசான்னான்,	ஆனால்	
சாப்பான்	 ஒரு	 புத்தகைம்	 என்று	 பசால்லி	 ோசித்தான்.	 நாமும்	
கூை	இன்்ற்ககு	மற்ற	புத்தகைஙகை்ளப	வ்பாலவே	வேதமும்	ஒரு	
புத்தகைம்	என்று	எண்ணி	ோசி்ககிவறாம்.	என்ன	ஒரு	்பரிதா்பமான	
நி்ல!	 “ராஜா	 நியாயபபிரமாண	புஸதகைத்தின்	ோர்த்்தகை்ள்க	
வகைட்ைவ்பாது,	 தன்	 ேஸதிரஙகை்ள்க	 கிழித்து்கபகைாண்டு,	
ஆசாரியனாகிய	 இல்்ககியாவு்ககும்,	 சாப்பானின்	 குமாரனாகிய	
அகீ்ககைாமு்ககும்,	 மிகைாயாவின்	 குமாரனாகிய	 அ்கவ்பாரு்ககும்,	
சம்பிரதியாகிய	 சாப்பானு்ககும்,	 ராஜாவின்	 ஊழிய்ககைாரனாகிய	
அசாயாவு்ககும்	 ராஜா	 கைட்ை்ளயிட்ைது:	 கைண்பைடு்ககைப்பட்ை	
இந்தப	 புஸதகைத்தின்	 ோர்த்்தகைளினிமித்தம்	 நீஙகைள்	 வ்பாய்,	
என்ககைாகைவும்	 ஜனத்திற்கைாகைவும்	 யூதாே்னத்திற்கைாகைவும்	
கைர்த்தரிைத்தில்	 விசாரியுஙகைள்;	 நம்ககைாகை	 எழுதியிரு்ககிற	
எல்லாேற்றின்்படிவயயும்	 பசய்ய	 நம்மு்ைய	 பிதா்ககைள்	 இந்தப	
புஸதகைத்தின்	 ோர்த்்தகைளு்ககுச	 பசவிபகைாைாத்படியினால்,	
நம்வமல்	்பற்றிபயரிந்த	கைர்த்தரு்ைய	உ்ககிரம்	ப்பரியது	என்றான்”	
(2இராஜா	22:11-13).	வதேனு்ைய	ோர்த்்த்ய	வகைட்ை	வயாசியா	
ராஜா	 தன்	 ேஸதிரத்்த	 கிழித்து்க	 பகைாண்டு	 வதேனு்ககு	
முன்்பாகை	தாழத்துகிறான்.	 வதேனு்ைய	ோர்த்்த	இராஜாவின்	
இருதயத்்த	 ்பாதித்தது.	 நாம்	 வதேனு்ைய	 ோர்த்்த்யப	
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புற்ககைணி்ககும்	ப்பாழுது	நம்வமல்	எரிகிற	வதேனு்ைய	வகைா்பம்	
ப்பரியதாகும்.	 நம்மு்ைய	 ச்்பயிலும்,	 குடும்்பஙகைளிலும்	
வதேனு்ைய	 ோர்த்்தயானது	 ஆளு்கை	 பசய்யவில்்ல	
என்றால்	அதின்	முடிவு	பேறு்மவய.	வதேனு்ைய	ோர்த்்த்ய	
வயாசியா	வகைட்ைது	மாத்திரமல்ல,	வமலுமாகை	“ராஜா	யூதாவிலும்	
எருசவலமிலும்	 இருந்த	 மூப்ப்ரபயல்லாம்	 அ்ழபபித்தான்;	
அேர்கைள்	அேனிைத்தில்	கூடினவ்பாது,	 	 ராஜாவும்,	அேவனாடு	
யூதாவின்	மனுஷர்	யாேரும்	எருசவலமின்	குடிகைள்	அ்னேரும்,	
ஆசாரியர்கைளும்,	 தீர்்ககைதரிசிகைளும்,	 சிறிவயார்	 துே்ககிப	
ப்பரிவயார்	 மட்டுமுள்ள	 சகைலரும்	 கைர்த்தரின்	 ஆலயத்து்ககுப	
வ்பானார்கைள்;	 கைர்த்தரு்ைய	 ஆலயத்திவல	 கைண்பைடு்ககைப்பட்ை	
உைன்்படி்க்கை	 புஸதகைத்தின்	 ோர்த்்தகை்ளபயல்லாம்	
அேர்கைள்	 கைாதுகைள்	 வகைட்கை	 ோசித்தான்”	 (2இராஜா	 23:1-2).	
எல்வலாரும்	 வகைட்கும்	 ்படியாகை	 வதேனு்ைய	 பிரமாணத்்த	
எல்வலாரு்ககுமாகை	 ோசி்ககிறான்.	 “அபப்பாழுது	 ராஜா,	 தூண்	
அருவகை	 நின்று,	 கைர்த்த்ரப	 பின்்பற்றி	 நை்ககைவும்,	 அேரு்ைய	
கைற்்ப்னகை்ளயும்	 அேரு்ைய	 சாட்சிகை்ளயும்	 அேரு்ைய	
கைட்ை்ளகை்ளயும்	முழு	இருதயத்வதாடும்	முழு	ஆத்துமாவோடும்	
்கை்கபகைாள்ளவும்,	 அந்தப	 புஸதகைத்தில்	 எழுதியிரு்ககிற	 அந்த	
உைன்்படி்க்கையின்	ோர்த்்தகை்ள	நி்றவேற்றவும்	கைர்த்தரு்ைய	
சந்நிதியில்	 உைன்்படி்க்கை்பண்ணினான்;	 ஜனஙகைள்	 எல்லாரும்	
உைன்்படி்க்கை்ககு	 உட்்பட்ைார்கைள்”	 (2இராஜா	 23:3).	 இந்த	
ஜனஙகைளும்	 வதேனு்ைய	 ோர்த்்த்ய்க	 வகைட்ைப்பாழுது	
இருதயத்தில்	 ்பாதி்ககைப்பட்ைேர்கைளாகை	 வதேவனாடு	 மீண்டுமாகை	
உைன்்படி்க்கை	 ்பண்ணுகிறார்கைள்.	 இன்்ற்ககு	 நாமும்	 கூை	
வதேனு்ைய	 ோர்த்்த்ககு	 மிகை	 பதா்லவில்	 ோழந்து	
பகைாண்டு	 ேரலாம்.	 ஆனால்	 மனந்திரும்புஙகைள்.	 வதேவனாடு	
மீண்டுமாகை	 உைன்்படி்க்கை	 ்பண்ணுஙகைள்.	 நம்மு்ைய	
வதால்விகை்ளபயல்லாம்	ஒபபு்கபகைாண்டு	நம்மு்ைய	்பாேஙகை்ள	
எல்லாம்	அறி்க்கைப்பண்ணி	வதேவனாடு	ஒபபுரோகை்க	கைைவோம்.	
நம்	 ச்்பகைளில்	ஆத்துமா்ககைள்	உயிர்மீட்சி	ப்பறவேண்டுமானால்	
வதேவனாடு	ஒபபுரோகி	வதேனு்ைய	பிரமாணம்	இருதயஙகைளில்	
ஆளு்கை	பசய்யவேண்டும்.	

	 “பின்பு	 ராஜா:	 ்பாகைாலு்ககும்	 வி்ககிரகைத்வதாபபு்ககும்	
ோனத்தின்	 சகைல	 வச்னகைளு்ககும்	 ்பண்ணப்பட்டிருந்த	 சகைல	
்பணிமுட்டுகை்ளயும்	 கைர்த்தரு்ைய	ஆலயத்திலிருந்து	 புறம்்பா்ககை,	
பிரதான	 ஆசாரியனாகிய	 இல்்ககியாவு்ககும்	 இரண்ைாம்	
ேகுபபிலுள்ள	 ஆசாரியர்கைளு்ககும்	 ோசல்	 கைா்ககிறேர்கைளு்ககும்	
கைட்ை்ளயிட்டு,	அ்ேகை்ள	எருசவலமு்ககுப	புறம்்பாய்்க	கீதவரான்	
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பேளிகைளில்	சுட்பைரித்து,	அ்ேகைளின்	சாம்்ப்லப	ப்பத்வதலு்ககு்க	
பகைாண்டுவ்பாகைப்பண்ணினான்.	 யூதாவின்	 ்பட்ைணஙகைளிலும்	
எருசவல்மச	 சுற்றிலும்	 வம்ைகைளின்வமல்	 தூ்பஙகைாட்ை,	
யூதாவின்	 ராஜா்ககைள்	 ்ேத்த	 பூஜாசாரிகை்ளயும்,	 ்பாகைாலு்ககும்	
சூரியனு்ககும்	 சந்திரனு்ககும்	 கிரகைஙகைளு்ககும்	 ோனத்தின்	 சகைல	
வச்னகைளு்ககும்	 தூ்பஙகைாட்டினேர்கை்ளயும்	 அகைற்றிவிட்ைான்.	
வதாபபு	வி்ககிரகைத்்த்க	கைர்த்தரின்	ஆலயத்திலிருந்து	எருசவலமு்ககுப	
புறம்வ்ப	 கீதவரான்	 ஆற்றிற்கு்க	 பகைாண்டுவ்பாய்,	 அ்த்க	
கீதவரான்	 ஆற்று	 ஓரத்திவல	 சுட்பைரித்து,	 அ்தத்	 தூளா்ககி,	
அந்தத்	 தூ்ள	 ஜனபுத்திரரு்ைய	 பிவரத்க	 குழிகைளின்வமல்	
வ்பாடுவித்தான்.	 கைர்த்தரின்	 ஆலயத்திற்கு	 அருவகை	 ஸதிரீகைள்	
வதாபபு	 வி்ககிரகைத்து்ககு்க	 கூைாரஙகை்ள	 பநய்த	 இைத்திலுள்ள	
இலச்சயான	புணர்சசி்ககைாரரின்	வீடுகை்ள	இடித்துபவ்பாட்ைான்.	
அேன்	 யூதாவின்	 ்பட்ைணஙகைளிலுள்ள	 எல்லா	 ஆசாரிய்ரயும்	
ேரசபசால்லி,	 வகை்பாமுதல்	 ப்பபயர்பச்பாமட்டும்	 ஆசாரியர்கைள்	
தூ்பஙகைாட்டியிருந்த	வம்ைகை்ளத்	தீட்ைா்ககி,	ஒலிமுகைோசல்கைளின்	
வம்ைகை்ளயும்,	 ்பட்ைணத்து	 ோசலு்ககுபவ்பாகும்	 ேழி்ககு	
இைதுபுறமாயிரு்ககிற	 ்பட்ைணத்த்லேனாகிய	 வயாசுோவின்	
ோசற்்படியில்	 இருந்த	 வம்ை்யயும்	 இடித்துபவ்பாட்ைான்”	
(2	 இராஜா	 23:4-8).	 வயாசியா	 தன்	ோழ்க்கையில்	 வதேனு்ைய	
பிரமாணத்திற்கு	புறம்்பான	எல்லாேற்்றயும்	அகைற்றிபவ்பாட்ைான்.	
வதேனு்ைய	 கைாரியஙகை்ள	 மாத்திரம்	 ்பற்றி்கபகைாண்ைான்.	
நம்மு்ைய	 ச்்பகைளில்	 வதேனு்ைய	 ோர்த்்தயானது	
்மயமாகை	 கைாணப்பட்ைதானால்	 ஆத்துமா்ககைள்	 தஙகைள்	
்பாேஙகை்ள	 அறி்க்கையிட்டு	 மனந்திரும்புோர்கைள்.	 ச்்பகைளில்	
உண்்மயான	 சீர்திருத்தம்	 ஏற்்படும்.	 வதேனு்ைய	 ோர்த்்த	
மட்டுவம	 உயிர்மீட்சி்ய்க	 பகைாண்டுேரும்.	 “பின்பு	 ராஜா:	 இந்த	
உைன்்படி்க்கையின்	 புஸதகைத்தில்	 எழுதியிரு்ககிற்படிவய	 உஙகைள்	
வதேனாகிய	 கைர்த்தரு்ககுப	்பஸகைா்ே	ஆசரியுஙகைள்	என்று	சகைல	
ஜனஙகைளு்ககும்	 கைட்ை்ளயிட்ைான்.	 இஸரவே்ல	 நியாயம்	
விசாரித்த	நியாயாதி்பதிகைளின்	நாட்கைள்	பதாைஙகி,	இஸரவேலின்	
ராஜா்ககைள்	 யூதாவின்	 ராஜா்ககைள்	 ஆகிய	 அேர்கைளு்ைய	
சகைல	 நாட்கைளிலும்	 இந்தப	 ்பஸகைா்ேபவ்பால்	 ்பஸகைா	
ஆசரி்ககைப்பைவில்்ல.	ராஜாோகிய	வயாசியாவின்	்பதிபனட்ைாம்	
ேருஷத்திவல	 கைர்த்தரு்ககு	 இந்தப	 ்பஸகைா	 எருசவலமிவல	
ஆசரி்ககைப்பட்ைது.	 ஆசாரியனாகிய	 இல்்ககியா	 கைர்த்தரு்ைய	
ஆலயத்தில்	 கைண்பைடுத்த	 புஸதகைத்தில்	 எழுதியிரு்ககிற	
நியாயபபிரமாணத்தின்	 ோர்த்்தகை்ள	 நி்றவேற்றும்்படி்ககு,	
வயாசியா	 அஞ்சன்ககைார்ரயும்,	 குறிபசால்லுகிறேர்கை்ளயும்,	
சுரூ்பஙகை்ளயும்	 நரகைலான	வி்ககிரகைஙகை்ளயும்,	 யூதாவதசத்திலும்	
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எருசவலமிலும்	 கைாணப்பட்ை	 எல்லா	 அருேருபபுகை்ளயும்	
நிர்மூலமா்ககினான்.	கைர்த்தரிைத்து்ககுத்	தன்	முழு	இருதயத்வதாடும்	
தன்	முழு	ஆத்துமாவோடும்	தன்	முழு	்பலத்வதாடும்	வமாவசயின்	
நியாயபபிரமாணத்திற்கு	 ஏற்ற்படிபயல்லாம்	 பசய்ய	 மன்தச	
சாய்த்தான்;	 அே்னப	 வ்பாபலாத்த	 ராஜா	 அேனு்ககுமுன்	
இருந்ததுமில்்ல,	அேனு்ககுபபின்	எழும்பினதுமில்்ல”	(2	இராஜா	
23:21-25).	என்ன	ஒரு	அற்புதமான	பசயல்!	வயாசியா்ேப	வ்பால	
ஒரு	 ராஜா	 அேனு்ககு	 முன்	 வதான்றினதுமில்்ல,	 அேனு்ககுப	
பின்	வதான்றவுமில்்ல	என்று	வதேன்	சாட்சியிடுகிறார்.	

தீரக்கத்தரிசி்களின் ்கோலததில் ம்தேனுடைய பி்ர�ோணம்:

	 இந்த	 இராஜாவு்ககு	 பின்்பாகை	 ஜனஙகைள்	 மீண்டுமாகை	
வதேனு்ைய	 ோர்த்்த்ய	 மறந்து	 வ்பானார்கைள்.	 வதேன்	
மீண்டுமாகை	தீர்்ககைத்தரிசிகை்ள	அனுபபுகிறார்.	ஏசாயா,	எவரமியா	
வ்பான்ற	தீர்்ககைத்தரிசிகைள்	வதேனு்ைய	ோர்த்்தயின்	்ப்ககைமாகை	
திரும்புஙகைள்	 என்று	 அ்றகூேல்	 விடுத்தனர்.	 “இதினிமித்தம்	
அ்ககினிஜுோ்ல	 ்ே்கவகைா்லப	 ்பட்சிப்பதுவ்பாலவும்,	
பசத்்தயானது	பநருபபு்ககு	இ்ரயாகி	எரிந்துவ்பாேதுவ்பாலவும்,	
அேர்கைள்	 வேர்	 ோடி,	 அேர்கைள்	 துளிர்	 தூசி்யபவ்பால்	
்பறந்துவ்பாகும்;	அேர்கைள்	வச்னகைளின்	கைர்த்தரு்ைய	வேதத்்த	
பேறுத்து,	 இஸரவேலிலுள்ள	 ்பரிசுத்தரு்ைய	 ேசனத்்த	
அசட்்ை்பண்ணினார்கைவள”	 (ஏசாயா	 5:24).	 இஸரவேல்	
ஜனஙகைள்	 வேதத்்த	 பேறுத்து,	 கைர்த்தரு்ைய	 ேசனத்்த	
அசட்்ை்பண்ணினார்கைள்.	 ஆனாலும்	 வதேன்	 அேர்கைளு்ககு	
ஒவர	ஒரு	ேழி்ய	்ேத்திருந்தார்.	அந்த	ேழி	வேதம்	மட்டுவம.	
“வேதத்்தயும்	 சாட்சி	 ஆகைமத்்தயும்	 கைேனி்ககைவேண்டும்;	
இந்த	 ோர்த்்தயின்்படிவய	 பசால்லாவிட்ைால்,	 அேர்கைளு்ககு	
விடியற்கைாலத்து	 பேளிசசமில்்ல”	 (ஏசாயா	 8:20).	 வதேனு்ைய	
ோர்த்்த்யத்	 தவிர	 வேபறாரு	 ேழிபயன்்பது	 நம்ககு்க	
கி்ையாது.	ஆனால்	அந்த	ஜனஙகைள்	மிகைவும்	பின்ோஙகினார்கைள்.	
அேர்கை்ள்க	குறித்து	வதேன்:	“இேர்கைள்	கைலகைமுள்ள	ஜனஙகைளும்,	
ப்பாய்வ்பசுகிற	பிள்்ளகைளும்,	 கைர்த்தரு்ைய	 வேதத்்த்க	 வகைட்கை	
மனதில்லாத	 புத்திரருமாயிரு்ககிறார்கைள்”(ஏசாயா	 30:9)	 என்று	
பசால்லுகிறார்.	 இன்்ற்ககு	 வதேன்	 நம்்ம்ககுறித்து	 எவவிதம்	
சாட்சியிை்க	 கூடும்?	 நம்	 இருதயத்்த	 ஆராய்ந்து	 ்பார்பவ்பாம்.	
இன்னுமாகை	“புல்	உலர்ந்து	பூ	உதிரும்;	நமது	வதேனு்ைய	ேசனவமா	
என்பறன்்ற்ககும்	நிற்கும்	என்்ப்தவய	பசால்	என்று	உ்ரத்தது”	
(ஏசாயா	40:8)	என்று	மீண்டும்	மீண்டுமாகை	ஜனஙகைளு்ககு	வேதத்தின்	
மு்ககியத்துேத்்தப	வ்பாதி்ககிறார்.	
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	 ஏசாயாவிற்கு	 பிற்்பாடு	 எவரமியாவும்	 இ்தவய	
தான்	 ஜனஙகைளு்ககுப	 வ்பாதி்ககிறார்.	 “கைர்த்தர்	 எஙவகைபயன்று	
ஆசாரியர்கைள்	 பசால்லாமலும்,	 வேதத்்தப	 வ்பாதி்ககிறேர்கைள்	
என்்ன	 அறியாமலுமிருந்து,	 வமய்ப்பர்கைள்	 என்ககுத்	
துவராகைம்்பண்ணினார்கைள்;	 தீர்்ககைதரிசிகைள்	 ்பாகைா்ல்கபகைாண்டு	
தீர்்ககைதரிசனஞ்பசால்லி,	 வீணான்ேகை்ளப	
பின்்பற்றினார்கைள்”(எவரமியா	 2:8).	 இன்்ற்ககு	 வேதத்்த	
வ்பாதி்ககிறேர்கைள்	 இவேண்ணவம	 கைாணப்படுகிறார்கைள்.	
என்னபோரு	 ்பரிதா்பமான	 நி்ல!	 வேதத்்த	
வ்பாதி்ககிறேர்கைள்,	 வேதம்	 என்ன	 என்்பது	 பதரியாமலும்,	
வதேன்	 யாபரன்்ப்த	 அறியாமலும்	 இரு்ககிறார்கைள்.	 நாம்	
எவவிதம்	 கைாணப்படுகிவறாம்?	 “ஆசாரியரிைத்திவல	 வேதமும்,	
ஞானிகைளிைத்திவல	 ஆவலாச்னயும்,	 தீர்்ககைதரிசிகைளிைத்திவல	
ேசனமும்	ஒழிந்துவ்பாேதில்்ல”	 (எவரமியா	18:18)	என்று	கைர்த்தர்	
பசான்னார்.	ஆனால்	இந்த	ஜனஙகைவளா	“இேன்	ோர்த்்தகை்ள	
நாம்	 கைேனியாமல்,	இே்ன	 நாவினாவல	பேட்டிபவ்பாடுவோம்	
ோருஙகைள்”	 என்று	 பசான்னார்கைள்.	 வதேனு்ைய	 ோர்த்்த்ககு	
முழு்மயாகை	 ஒபபு்கபகைாடுத்து	 ோழந்தேர்கைள்	 தீர்்ககைத்தரிசிகைள்.	
அேர்கைவள	 பமய்யான	 ஊழியர்கைள்.	 அேர்கைவள	 வதேனு்ைய	
ோர்த்்த்ககு	 பமய்யாய்	 கீழப்படிந்தேர்கைள்.	 ஆனால்	 நாம்	
எப்படி	 கைாணப்படுகிவறாம்?	 “அேர்கைள்	 இந்நாள்மட்டும்	 மனம்	
பநாறுஙகுண்ைதுமில்்ல,	அேர்கைள்	 ்பயப்படுகிறதுமில்்ல;	 நான்	
உஙகைள்	முன்்பாகைவும்	உஙகைள்	பிதா்ககைள்	முன்்பாகைவும்	்ேத்த	என்	
வேதத்தின்்படியும்	என்	கைட்ை்ளகைளின்்படியும்	நை்ககிறதுமில்்ல”	
(எவரமியா	42:10).	இப்படியாகை	நாம்	இருபவ்பாமானால்	இன்னுமாகை	
ஒவர	 ஒரு	 நம்பி்க்கையுண்டு,	 வதேன்	 ்ப்ககைமாகை	 திரும்புவோம்.	
“அேர்கைள்	என்	கைட்ை்ளகைளின்்படி	நைந்து,	என்	நியாயஙகை்ள்க	
்கை்கபகைாண்டு,	 அ்ேகைளின்்படி	 பசய்ய	 நான்	 அேர்கைளு்ககு	
ஏகை	இருதயத்்தத்	தந்து,	அேர்கைள்	உள்ளத்தில்	புதிய	ஆவி்ய்க	
பகைாடுத்து,	 கைல்லான	 இருதயத்்த	 அேர்கைள்	 மாம்சத்திலிருந்து	
எடுத்துபவ்பாட்டு,	 ச்தயான	 இருதயத்்த	 அேர்கைளு்ககு	
அருளுவேன்”	 (எவச்ககிவயல்	 11:19)	 என்ற	 ோ்ககு	 வதேன்	 நம்ககு	
அருளியுள்ளார்.	அந்த	ோ்ககுறுதி்ய	நாம்	்பற்றி்கபகைாண்டு	நாம்	
மனந்திரும்பி	வேதத்திற்கு	கீழப்படிவோமாகை.	வேதத்்த	மட்டுவம	
ச்்பயில்	 ்மயமாகை	 ்ே்ககும்ப்பாழுது,	 	 வதேன்	 நம்மு்ைய	
ச்்பகைளில்	 உயிர்மீட்சி்ய்க	 கைட்ை்ளயிடுோர்.	 அபப்பாழுது	
வதேன்	 “அேர்கைள்	 என்	 ஜனமாயிருப்பார்கைள்,	 நான்	 அேர்கைள்	
வதேனாயிருபவ்பன்”	என்று	பசால்லுோர்.

கர்த்தர ்தாமே இந்த வார்த்்தக்ை ஆசீரவதிப்ாராக! ஆமேன்!




