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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

கர்த்தருடைய வேதத்தின் வல்லமை

கர்த்தருடைய வேதத்தின் வல்லமை
எஸ்றா, நெகேமியாவின் புத்தகங்களில் தேவனுடைய
வார்த்தையானது எவ்விதமாக ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்தை 
ஆழமாக  பாதிக்கும் என்பதை நாம் பார்க்கிற�ோம். சபையில்
எப்பொழுது உயிர்மீட்சி ஏற்படும் என்று ச�ொன்னால்,
தேவனுடைய வார்த்தையை மையப்படுத்தி அதை  உயர்த்தி
ப�ோதிக்கும்பொழுது மாத்திரமே  ஏற்படும். உயிர்  மீட்சி
என்பது தேவ ஆவியானவர்  மரித்துப்போன ஆத்துமாக்களை
உயிர்ப்பிக்கும் படியாக செய்கிற செயலாகும்.

எஸ்றாவின் புத்தகம்:
எஸ்றா பாபில�ோனிலிருந்து இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு
வருகிறான். “இந்த வர்த்தமானங்களுக்குப்பின்பு, செராயாவின்
குமாரனாகிய
எஸ்றா, பெர்சியாவின்
ராஜாவாகிய
அர்தசஷ்டா  அரசாளுகிற காலத்திலே  பாபில�ோனிலிருந்து
வந்தான்” (எஸ்றா 7:1). எஸ்றா ஒரு வேதபாரகன். “கர்த்தருடைய
வேதத்தை  ஆராயவும், அதின்படி செய்யவும், இஸ்ரவேலிலே 
கட்டளைகளையும்
நீதிநியாயங்களையும்
உபதேசிக்கவும்,
எஸ்றா தன் இருதயத்தைப் பக்குவப்படுத்தியிருந்தான்” (எஸ்றா
7:10). ஒரு ஊழியன் என்பவன் வேதத்தை ஆராயவும், அதின்படி
செய்யவும் வேண்டும். இவை  இரண்டும் ஒரு ஊழியனில்
காணப்படவில்லையென்றால்
அவன்
ஊழியத்திற்கு
தகுதியற்றவன்.
“கர்த்தருடைய கற்பனைகளின்
வார்த்தைகளிலும்,
அவர் இஸ்ரவேலுக்குக் க�ொடுத்த கட்டளைகளிலும், படித்துத் 
தேறின வேதபாரகனாகிய எஸ்றா என்னும் ஆசாரியனுக்கு,
ராஜாவாகிய அர்தசஷ்டா க�ொடுத்த சன்னதின் நகலாவது.
ராஜாதிராஜாவாகிய அர்தசஷ்டா பரல�ோகத்தின் தேவனுடைய
நியாயப்பிரமாணத்தைப் ப�ோதிக்கிற உத்தம வேதபாரகனாகிய
எஸ்றா என்னும் ஆசாரியனுக்குப்  பூரண சமாதானமுண்டாக 
வாழ்த்தி எழுதுகிறது என்னவென்றால்”( எஸ்றா 7:11,12). இந்த
வசனத்தில் ஒரு புறஜாதியான ராஜா  எஸ்றாவிற்கு கடிதம்
எழுதுகிறார். இந்த ராஜா  ‘பரல�ோகத்தின் தேவனுடைய
நியாயப்பிரமாணம்’
என்று
சாட்சியிடுகிறார். மேலுமாக 
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இந்த ராஜா தேவனுடைய கற்பனையின்படியே  ஆலயத்தின்
பணிவிடைகளை செய்யவேண்டும் என்று ச�ொல்லுகிறார்.
“பரல�ோகத்தின் தேவனுடைய கற்பனையின்படியே,
எது
தேவையாயிருக்கும�ோ 
அதுவெல்லாம்
பரல�ோகத்தின்
தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு ஜாக்கிரதையாய்ச் செலுத்தப்படவும்
வேண்டும்; ராஜாவும் அவர் குமாரரும் ஆளும் ராஜ்யத்தின்மேல்
கடுங்கோபம் வருவானேன்” (எஸ்றா 7:23). அதுமட்டுமல்ல,
தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்தை  அறிந்த ஜனங்களை
நியாயம்
விசாரிக்கும்படி
நியாயாதிபதிகளை
ஏற்படுத்து
என்று எஸ்றாவிற்கு எழுதுகிறார். மேலும் தேவனுடைய
நியாயப்பிரமாணத்தை அறியாத ஜனங்கள் இருப்பார்களானால்
அவர்களுக்கு தேவனுடைய
நியாயப்பிரமாணத்தை 
உபதேசியுங்கள் என்று கட்டளையிடுகிறான். தேவனுடைய
வார்த்தையானது
எப்படியாக  ராஜாவின்
இருதயத்தைப் 
பாதித்தது என்பதை  இந்த அதிகாரத்தில் பார்க்கிற�ோம்.
அதனுடைய வெளிப்பாடாகவே 
ராஜா 
எஸ்றாவிற்கு
கட்டளையிடுகிறார்.
இவ்விதமாக  இஸ்ரவேல்
மக்கள் தேவனுடைய
வார்த்தையைக் கற்றுக்கொண்ட ப�ோதிலும், பின்னாட்களில்
அந்நிய ஸ்திரிகளை விவாகம் செய்தார்கள். “இவைகள்
செய்து முடிந்தபின்பு, பிரபுக்கள் என்னிடத்தில் சேர்ந்து:
இஸ்ரவேல் ஜனங்களும், ஆசாரியரும் லேவியரும் ஆகிய
இவர்கள், கானானியர்,
ஏத்தியர், பெரிசியர்,
எபூசியர்,
அம்மோனியர், ம�ோவாபியர்,
எகிப்தியர்,
அம்மோரியர் 
என்னும் இந்த தேசங்களின் ஜனங்களுக்கும், அவர்களுடைய
அருவருப்புகளுக்கும் விலகியிருக்கவில்லை. எப்படியென்றால்,
அவர்களுடைய
குமாரத்திகளிலே தங்களுக்கும் தங்கள்
குமாரருக்கும் பெண்களைக் க�ொண்டார்கள்; இப்படியே 
பரிசுத்த வித்துத் தேசங்களின் ஜனங்கள�ோடே கலந்துப�ோயிற்று;
பிரபுக்களின் கையும், அதிகாரிகளின் கையும், இந்தக் குற்றத்தில்
முந்தினதாயிருக்கிறது என்றார்கள். இந்த வர்த்தமானத்தை நான்
கேட்டப�ொழுது, என் வஸ்திரத்தையும் என் சால்வையையும்
நான் கிழித்து, என் தலையிலும் என் தாடியிலுமுள்ள மயிரைப் 
பிடுங்கித்  திகைத்தவனாய் உட்கார்ந்திருந்தேன்” (எஸ்றா 9:13). இப்படியாக  பாவத்தில் வீழ்ந்துப�ோன மக்களை யார் 
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சீர்ப்படுத்த முடியும்? எஸ்றா தேவனுடைய வார்த்தையை 
இந்த ஜனங்களுக்கு ப�ோதிக்கிறார். அப்பொழுது ஜனங்கள்
இருதயத்தில்
குத்தப்பட்டு தேவனுடைய
வார்த்தைக்கு
செவிக�ொடுக்க  முன்வருகிறார்கள். “இப்பொழுதும் எங்கள்
தேவனே, நாங்கள் இனி என்னச�ொல்லுவ�ோம்; தேவரீர் உமது
ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளைக்கொண்டு கற்பித்த உமது
கற்பனைகளை விட்டுவிட்டோம்” (எஸ்றா 9:10) என்று ஜனங்கள்
வருந்துகிறார்கள்.
அதுமட்டுமல்ல, இஸ்ரவேல் மக்கள் தேவனுடைய
வார்த்தையை 
நினைவு
கூர்ந்து தங்கள்
பாவத்தை 
அறிக்கையிட்டார்கள்.
“நீங்கள்
சுதந்தரிக்கிறதற்கு
உட்பிரவேசிக்கும் தேசமானது, தேசாதேசங்களுடைய
ஜனங்களின் அசங்கியத்தினாலும், அவர்கள் அதை  ஒரு
முனைத�ொடங்கி
மறுமுனைமட்டும்
நிறையப்பண்ணின
அவர்களுடைய
அருவருப்புகளினாலும்
அவர்களுடைய
அசுத்தத்தினாலும், தீட்டுப்பட்டதாயிருக்கிறது. ஆதலால் நீங்கள்
பலத்துக்கொண்டு, தேசத்தின் நன்மையைப்  புசித்து, அதை 
நித்தியகாலமாக  உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உம்பிளிக்கையாகப் 
பின்வைக்கும்படிக்கு,
நீங்கள்
உங்கள்
குமாரத்திகளை
அவர்களுடைய குமாரருக்குக் க�ொடாமலும், அவர்களுடைய
குமாரத்திகளை
உங்கள்
குமாரருக்குக் க�ொள்ளாமலும்,
அவர்களுடைய சமாதானத்தையும் நன்மையையும் ஒருக்காலும்
நாடாமலும்
இருப்பீர்களாக  என்றீரே”
(எஸ்றா
9:11-12).
இவ்விதமாக தேவன் எப்பொழுது கட்டளையிட்டார்? “நீ
சுதந்தரிக்கப்போகிற தேசத்தில் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் 
உன்னைப்  பிரவேசிக்கப்பண்ணி, உன்னைப்பார்க்கிலும் ஜனம்
பெருத்த ஜாதிகளாகிய ஏத்தியர், கிர்காசியர், எம�ோரியர்,
கானானியர், பெரிசியர், ஏவியர், எபூசியர் என்னும் ஏழு பலத்த
ஜாதிகளை உனக்கு முன்பாகத் துரத்தி, உன் தேவனாகிய கர்த்தர் 
அவர்களை உன்னிடத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கும்போது, அவர்களை
முறிய அடித்து, அவர்களைச் சங்காரம் பண்ணக்கடவாய்;
அவர்கள�ோடே  உடன்படிக்கைபண்ணவும்
அவர்களுக்கு
இரங்கவும் வேண்டாம். அவர்கள�ோடே சம்பந்தம் கலவாயாக;
உன் குமாரத்திகளை அவர்கள் குமாரருக்குக் க�ொடாமலும்,
அவர்கள் குமாரத்திகளை உன் குமாரருக்குக் க�ொள்ளாமலும்
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இருப்பாயாக” (உபா  7:1-3). தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம்
கீழ்ப்படியாமல் ப�ோவ�ோமானால் நம்மையறியாமலே  கீழான
நிலைக்கு சென்றுவிடுவ�ோம். துணிகரமான பாவம் என்பது
ஆக்கினைக்கு ஏதுவானது.
இதே கட்டளையைத்தான்
யாத்திரயாகமத்திலும்
பார்க்கிற�ோம். “அவர்கள் குமாரத்திகளில் உன் குமாரருக்குப் 
பெண்களைக் க�ொள்ளுவாய்; அவர்கள் குமாரத்திகள் தங்கள்
தேவர்களைச் ச�ோரமார்க்கமாய்ப்  பின்பற்றுவதும் அல்லாமல்,
உன் குமாரரையும் தங்கள் தேவர்களைச் ச�ோரமார்க்கமாய்ப் 
பின்பற்றும்படி செய்வார்கள்” (யாத் 34:16). அந்நிய ஜனங்கள�ோடு
நாம் சம்பந்தம் கலவும்போது அவர்கள் நம்மை தேவனைவிட்டு
பிரித்துவிடுவார்கள், பின்வாங்க செய்துவிடுவார்கள். இஸ்ரவேல்
மக்கள் கர்த்தருடைய பிரமாணத்திற்கு எதிராக செயல்பட்டு
மீண்டுமாக தங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்தப�ோது
என்ன நடந்தது? எஸ்றா இந்த ஜனங்களுக்காக தேவனிடத்தில்
மன்றாடுகிறான். எஸ்றா ஒரு ஜெபமனிதன் என்று அழைக்கலாம்.
கானான் தேசத்திற்கு
வருவதற்குமுன்பாக  உபவாசித்து
ஜெபித்தான் என்று பார்க்கிற�ோம். வேதத்தைப்  பின்பற்றி
வாழுகிற ஜனங்கள் ஜெப வாழ்க்கையைக் க�ொண்டிருப்பார்கள்.
எஸ்றாவின் ஜெபத்தைப்  பாருங்கள், “இப்பொழுதும்
எங்கள் தேவனே, எங்கள் ப�ொல்லாத செய்கைகளினாலும்,
எங்கள் பெரிய குற்றத்தினாலும், இவைகளெல்லாம் எங்கள்மேல்
வந்தும், தேவரீர்  எங்கள் அக்கிரமத்துக்குத்தக்க  ஆக்கினையை 
எங்களுக்கு இடாமல், எங்களை இப்படித் தப்பவிட்டிருக்கையில்,
நாங்கள்
உமது கற்பனைகளை
வீணாக்கவும்,
இந்த
அருவருப்புகளுள்ள  ஜனங்கள�ோடே  சம்பந்தங்கலக்கவும்
தகும�ோ? அப்படிச் செய்தால், எங்களில் ஒருவரும் மீந்து
தப்பாதபடிக்கு, தேவரீர்  எங்களை
நிர்மூலமாக்குமட்டும்
எங்கள்மேல்
க�ோபமாயிருப்பீரல்லவ�ோ?
இஸ்ரவேலின்
தேவனாகிய கர்த்தாவே,
நீர்  நீதியுள்ளவர்;
ஆகையால்
இந்நாளில் இருக்கிறதுப�ோல, நாங்கள் தப்பி மீந்திருக்கிற�ோம்;
இத�ோ, நாங்கள் உமக்கு முன்பாகக் குற்றத்திற்குள்ளானவர்கள்;
இதினிமித்தம் நாங்கள் உமக்கு முன்பாக  நிற்கத்தக்கவர்கள்
அல்ல  என்று பிரார்த்தித்தேன்” (எஸ்றா 9:13-15). இப்படியாக 
நாம் என்றைக்காவது ஒருமுறையாவது ஜெபித்திருக்கிற�ோமா?
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நம்முடைய சபை  மக்களின் பாவங்களுக்காக  மன்றாடி
கருத்தாய் ஜெபித்திருக்கிற�ோமா? நாமும், நம்முடைய சபை 
மக்களும் என்ன  நிலையில்   இருந்து பின்வாங்கின�ோம்
என்பதை  அறிந்து, அதற்காக ஜெபிக்கும்பொழுது தேவன்
நம் சபைகளில் உயிர்மீட்சியை கட்டளையிடுகிறார்  என்பதில்
எவ்வித சந்தேகமுமில்லை. தேவனுடைய பிரமாணம் மட்டுமே 
சபை மக்களின் பாவங்களை உணர்த்தும்.
எஸ்றாவின் ஜெபத்தைக் கேட்ட  மக்கள் இருதயத்தில்
குத்தப்பட்டு
மனந்திரும்புகிறார்கள்.
“எஸ்றா
இப்படி
விண்ணப்பம்பண்ணி, அறிக்கையிட்டு அழுது, தேவனுடைய
ஆலயத்துக்கு
முன்பாகத் தாழ
விழுந்துகிடக்கையில்,
இஸ்ரவேலில்
புருஷரும் ஸ்திரீகளும்
பிள்ளைகளுமான
மகா பெரிய சபை  அவனிடத்தில் வந்து கூடிற்று; ஜனங்கள்
மிகவும் அழுதார்கள். அப்பொழுது ஏலாமின் புத்திரரில்
ஒருவனாகிய யெகியேலின் குமாரன் செக்கனியா  எஸ்றாவை 
ந�ோக்கி: நாங்கள் தேசத்து
ஜனங்களிலுள்ள  அந்நிய
ஸ்திரீகளைச் சேர்த்துக்கொண்டதினால், எங்கள் தேவனுக்கு
விர�ோதமாகப் பாவஞ்செய்தோம்; ஆகிலும் இப்பொழுது இந்தக்
காரியத்திலே  இன்னும் இஸ்ரவேலுக்காக நம்பிக்கை  உண்டு.  
இப்பொழுதும் அந்த ஸ்திரீகள் எல்லாரையும், அவர்களிடத்தில்
பிறந்தவர்களையும், என் ஆண்டவனுடைய ஆல�ோசனைக்கும்,
நமது தேவனுடைய கற்பனைக்கு நடுங்குகிறவர்களின்
ஆல�ோசனைக்கும் ஏற்றபிரகாரம் அகற்றிப்போடுவ�ோம் என்று
நம்முடைய தேவன�ோடே உடன்படிக்கைப் பண்ணக்கடவ�ோம்;
நியாயப்பிரமாணத்தின்படியே செய்யப்படுவதாக”
(எஸ்றா
10:1-3). என்னவ�ொரு அற்புதமான உயிர்மீட்சி பாருங்கள்!
தேவனுடைய வார்த்தையின் வல்லமை எந்தவ�ொரு பாவியையும்
மனந்திரும்பச் செய்யும் என்பதற்கு இது சான்றாக விளங்குகிறது.
இஸ்ரவேல் மக்கள் தங்களை மீண்டுமாக தேவனுக்கு
ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். “அப்பொழுது எஸ்றா எழுந்திருந்து,
ஆசாரியரிலும் லேவியரிலும் பிரதானமானவர்களும் இஸ்ரவேல்
அனைவரும் இந்த வார்த்தையின்படி செய்யும்படிக்கு, அவர்களை
ஆணையிடச் ச�ொன்னான்; அவர்கள் ஆணையிட்டார்கள்.
அப்படியே யூதா பென்யமீன் க�ோத்திரத்தார் எல்லாரும் மூன்று
நாளைக்குள்ளே  எருசலேமிலே  கூடினார்கள்; அது ஒன்பதாம்
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மாதம் இருபதாந் தேதியாயிருந்தது; ஜனங்கள் எல்லாரும்
தேவனுடைய ஆலயத்தின் வீதியிலே அந்தக் காரியத்தினாலும்
அடைமழையினாலும் நடுங்கிக்கொண்டிருந்தார்கள்” (எஸ்றா
10:5,9). அப்பொழுது, “ஆசாரியனாகிய எஸ்றா எழுந்திருந்து
அவர்களை ந�ோக்கி:
நீங்கள்
இஸ்ரவேலின்மேலிருக்கிற 
குற்றத்தை  அதிகரிக்கப்பண்ண, மறு ஜாதியான ஸ்திரீகளை
விவாகம்பண்ணினதினால் பாவஞ்செய்தீர்கள். இப்பொழுதும்
நீங்கள் உங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில்
அறிக்கையிட்டு,
அவருடைய
பிரியத்தின்படியே செய்து,
தேசத்தின் ஜனங்களையும், மறுஜாதியான ஸ்திரீகளையும்
விட்டு விலகுங்கள் என்றான். அப்பொழுது சபையார் யாவரும்
மகா  சத்தத்தோடே  பிரதியுத்தரமாக: ஆம், நீர் ச�ொன்ன 
வார்த்தைகளின்படியே செய்யவேண்டியதுதான்” (எஸ்றா 10:1012). ஜனங்கள் மனந்திரும்ப வேண்டுமானால், தேவனுடைய
பிரமாணத்தைப் ப�ோதிக்கவேண்டும்.

நெகேமியாவின் புத்தகம்:
இவைகளுக்கு பின்பாக  நெகேமியா  பன்னிரெண்டு
வருடங்கள் கழித்து இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு வருகிறான். அலங்கம்
இடிபட்ட நிலையில் காணப்படுகிறது. அப்பொழுது ஜனங்கள்
ஒன்று சேர்ந்து அலங்கத்தைக் கட்டி முடிக்கிறார்கள். “அலங்கம்
கட்டிமுடிந்து, கதவுகள் ப�ோடப்பட்டு, வாசல் காவலாளரையும்,
பாடகரையும், லேவியரையும் ஏற்படுத்தினபின்பு” (நெகேமியா 7:1).
தேவனுடைய ஆலயம் கட்டப்பட்டாயிற்று. இப்பொழுது இந்த
ஜனங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை தேவையாக  இருந்தது.
அப்பொழுது எஸ்றா நெகேமியாவுடன் சேர்ந்து தேவனுடைய
வார்த்தையை ப�ோதிக்கிறார்கள். “ஜனங்கள் எல்லாரும் தண்ணீர் 
வாசலுக்கு முன்னான வீதியிலே ஒருமனப்பட்டுக் கூடி, கர்த்தர் 
இஸ்ரவேலுக்குக் கற்பித்த ம�ோசேயின்
நியாயப்பிரமாண
புஸ்தகத்தைக் க�ொண்டுவரவேண்டுமென்று வேதபாரகனாகிய
எஸ்றாவுக்குச் ச�ொன்னார்கள். அப்படியே ஏழாம் மாதம் முதல்
தேதியில் ஆசாரியனாகிய எஸ்றா நியாயப்பிரமாணத்தைப் 
புருஷரும் ஸ்திரீகளும், கேட்டு அறியத்தக்க  அனைவருமாகிய
சபைக்கு முன்பாகக் க�ொண்டுவந்து, தண்ணீர்  வாசலுக்கு
முன்னான
வீதிக்கு
எதிரேயிருந்து காலமே த�ொடங்கி
மத்தியானமட்டும்
புருஷருக்கும் ஸ்திரீகளுக்கும்,
கேட்டு
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அறியத்தக்க  மற்றவர்களுக்கும் முன்பாக  அதை  வாசித்தான்;
சகல ஜனங்களும் நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்திற்குக் கவனமாய்ச்
செவிக�ொடுத்தார்கள். வேதபாரகனாகிய எஸ்றா அதற்கென்று
மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு பிரசங்கபீடத்தின்மேல் நின்றான்;
அவனண்டையில் அவனுக்கு வலதுபக்கமாக  மத்தித்தியாவும்,
செமாவும்,
அனாயாவும்,
உரியாவும்,
இல்க்கியாவும்,
மாசெயாவும், அவனுக்கு இடதுபக்கமாகப் பெதாயாவும்,
மீசவேலும்,
மல்கியாவும்,
அசூமும்,
அஸ்பதானாவும்,
சகரியாவும், மெசுல்லாமும்
நின்றார்கள்.
எஸ்றா
சகல
ஜனங்களுக்கும் உயர நின்று, சகல ஜனங்களும் காணப் 
புஸ்தகத்தைத்  திறந்தான்; அவன் அதைத்  திறந்தப�ோது,
ஜனங்கள் எல்லாரும் எழுந்துநின்றார்கள். அப்பொழுது எஸ்றா
மகத்துவமுள்ள தேவனாகிய கர்த்தரை  ஸ்தோத்திரித்தான்;
ஜனங்களெல்லாரும் தங்கள் கைகளைக் குவித்து, அதற்கு
மறும�ொழியாக, ஆமென் ஆமென் என்று ச�ொல்லி, குனிந்து,
முகங்குப்புற  விழுந்து, கர்த்தரைப்  பணிந்துக�ொண்டார்கள்”
(நெகேமியா  8:1-6). தேவனுடைய வார்த்தையின் வல்லமையை 
விளங்கப்பண்ண இதைவிட வேற�ொரு சம்பவம் நமக்கு என்ன 
தேவை.
என்னவ�ொரு
அர்பணிப்பும்,
ஒப்புக�ொடுத்தலும்
சபையில் நிகழ்ந்ததை நாம் வாசிக்கிற�ோம். தேவனுடைய
பிரமாணம் ஜனங்களை தேவன் பக்கமாக திருப்பும். இன்றைக்கு
சபையில் ஒருமனப்பாடில்லாத  சூழ்நிலை காணப்படுகிறது.
ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையைப் ப�ோதிக்கும்பொழுது
ஜனங்கள் சபையில் ஒருமனப்பட்டு காணப்படுவார்கள்.
எஸ்றா தேவனுடைய
வார்த்தையை 
ப�ோதிக்கும்பொழுது
ஜனங்கள்
அந்த
வார்த்தையின்படி
செய்தார்கள்.
“அப்பொழுது
நியாயப்பிரமாணத்திலே,
இஸ்ரவேல் புத்திரர்  ஏழாம் மாதத்தின் பண்டிகையிலே 
கூடாரங்களில்
குடியிருக்க வேண்டும்
என்று கர்த்தர் 
ம�ோசேயைக்கொண்டு கற்பித்த காரியம் எழுதியிருக்கிறதைக்
கண்டார்கள்.   ஆகையால் எழுதியிருக்கிறபடி கூடாரங்களைப் 
ப�ோடும்படிக்கு, நீங்கள் மலைகளுக்குப்  புறப்பட்டுப்போய்
ஒலிவக்கிளைகளையும், காட்டு ஒலிவக்கிளைகளையும், மிருதுச்
செடிகளின்
கிளைகளையும், பேரீச்ச  மட்டைகளையும்,
அடர்ந்த மரக்கிளைகளையும் க�ொண்டுவாருங்கள் என்று
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சீர்திருத்த சத்தியங்கள்
தங்களுடைய சகல பட்டணங்களிலும், எருசலேமிலும் கூறிப் 
பிரசித்தப்படுத்தினார்கள். அப்படியே  ஜனங்கள் வெளியே 
ப�ோய் அவைகளைக் க�ொண்டுவந்து, அவரவர் தங்கள்
வீடுகள்மேலும், தங்கள்
முற்றங்களிலும், தேவனுடைய
ஆலயப்பிராகாரங்களிலும், தண்ணீர்வாசல்
வீதியிலும்,
எப்பிராயீம் வாசல் வீதியிலும் தங்களுக்குக் கூடாரங்களைப் 
ப�ோட்டார்கள்.
இந்தப்பிரகாரமாகச்
சிறையிருப்பிலிருந்து
திரும்பி வந்தவர்களின் சபையார்  எல்லாரும் கூடாரங்களைப் 
ப�ோட்டு,
கூடாரங்களில்
குடியிருந்தார்கள்;
இப்படியே 
நூனின் குமாரனாகிய ய�ோசுவாவின் நாட்கள்முதல் அந்நாள்
மட்டும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் செய்யாதிருந்து இப்பொழுது
செய்தபடியால், மிகுந்த சந்தோஷமுண்டாயிருந்தது. முதலாம்
நாள் த�ொடங்கிக் கடைசி நாள்மட்டும், தினம்தினம் தேவனுடைய
நியாயப்பிரமாண
புஸ்தகம்
வாசிக்கப்பட்டது;
ஏழுநாள்
பண்டிகையை  ஆசரித்தார்கள்;
எட்டாம்நாள�ோவெனில்,
முறைமையின்படியே  விசேஷித்த ஆசரிப்பு நாளாயிருந்தது”
(நெகேமியா 8:14-18).
ய�ோசுவா காலத்திற்குப்  பின்பாக செய்யாதிருந்த
முறைமைகளை அப்பொழுது செய்தார்கள். தேவனுடைய
கட்டளையை  மறந்துப�ோன ஜனங்கள் வேதத்தை  மீண்டுமாக 
வாசிக்கக்
கேட்டப�ொழுது
அதன்படி செய்கிறார்கள்.
அப்பொழுது
சபையில்
மகிழ்ச்சியும்,
உற்சாகமும்
காணப்படுகிறது. உண்மையான சந்தோஷமென்பது சபையின்
உயிர்மீட்சியிலும், வேதத்தை  பின்பற்றி
வாழுவதிலுமே 
இருக்கிறது. அப்பொழுது ஜனங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு
மாத்திரமே  கீழ்ப்படிவ�ோமென்று முத்திரை ப�ோடுகிறார்கள்.
“இவையெல்லாம்
இப்படி
இருக்கிறபடியால், நாங்கள்
உறுதியான உடன்படிக்கைபண்ணி அதை எழுதி வைக்கிற�ோம்;
எங்கள் பிரபுக்களும், எங்கள் லேவியரும், எங்கள் ஆசாரியரும்
அதற்கு முத்திரை ப�ோடுவார்கள் என்றார்கள்” (நெகேமியா 
9:38).
அவர்கள் ச�ொன்னபடி
முத்திரைப்போட்டார்கள்.
பத்தாவது
அதிகாரத்தில்
அதை நாம்
வாசிக்கிற�ோம்.
“அந்நாளிலே  மிகுதியான பலிகளைச் செலுத்தி, தேவன்
தங்களுக்கு
மகா  சந்தோஷத்தை  உண்டாக்கினதினால்
மகிழ்ச்சியாயிருந்தார்கள்; ஸ்திரீகளும்
பிள்ளைகளுங்கூடக்
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கர்த்தருடைய வேதத்தின் வல்லமை
களிகூர்ந்தார்கள்;
எருசலேமின் களிப்பு
தூரத்திலே 
கேட்கப்பட்டது.
அன்றையதினம் ப�ொக்கிஷங்களையும்,
படைப்புகளையும், முதல் கனிகளையும், தசமபாகங்களையும்
வைக்கும்
அறைகளின்மேல்,
ஆசாரியர்களுக்கும்
லேவியர்களுக்கும் நியாயப்பிரமாணத்தின்படியே வரவேண்டிய
பட்டணங்களுடைய நிலங்களின் பங்குகளை அவைகளில்
சேர்க்கும்படிக்கு,
சில
மனுஷர் 
விசாரிப்புக்காரராக 
வைக்கப்பட்டார்கள்; ஊழியஞ்செய்து நிற்கிற ஆசாரியர்மேலும்
லேவியர்மேலும் யூதா  மனிதர்  சந்தோஷமாயிருந்தார்கள்”
(நெகேமியா 12:43-44). சபை மக்கள் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி
நடக்கும்பொழுது
ஊழியர்களும்,
பணிவிடைக்காரர்களும்
குறைவுபடமாட்டார்கள். தேவன் அவர்களுக்கு வேண்டியதை 
சபையார்  மூலமாக  சந்திப்பார். கர்த்தருடைய வேதத்தின்படி
நடக்கிறப�ொழுது மகா சந்தோஷம் உண்டாகும். தேவனுடைய
வார்த்தையைப் ப�ோதிக்கும்பொழுது மாத்திரமே  சபையில்
சீர்த்திருத்தம்
ஏற்படும்.
“அன்றையதினம்
ஜனங்கள்
கேட்க, ம�ோசேயின் புஸ்தகத்தை  வாசித்தார்கள்; அதிலே 
அம்மோனியரும் ம�ோவாபியரும், இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு
அப்பமும் தண்ணீரும் க�ொடுக்க  எதிர்கொண்டுவராமல்,
அவர்களைச் சபிக்க அவர்களுக்கு விர�ோதமாய்ப் பிலேயாமைக்
கூலிப�ொருந்திக்கொண்டபடியினால், அவர்கள் என்றைக்கும்,
அந்தச்
சாபத்தை  ஆசீர்வாதமாகத்  திருப்பின
எங்கள்
தேவனுடைய சபைக்குட்படலாகாது என்று எழுதியிருக்கிறதாகக்
காணப்பட்டது. ஆகையால் அவர்கள் அந்தக் கட்டளையைக்
கேட்டப�ோது,
பல
ஜாதியான
ஜனங்களையெல்லாம்
இஸ்ரவேலைவிட்டுப்  பிரித்துவிட்டார்கள்” (நெகேமியா  13:13). தேவனுடைய
வார்த்தைக்கு
புறம்பான
அத்தனைக்
காரியங்களையும் இந்த ஜனங்கள் புறம்பாக்கிப் ப�ோட்டார்கள்.
நம்முடைய சபையில் வேதத்தை மையப்படுத்துவ�ோம். எஸ்றா,
நெகேமியா காலங்களில் ஏற்ப்பட்ட  அதே  சீர்த்திருத்தம்
நம்முடைய
சபைகளிலும்
ஏற்படும்
என்பதில்
எவ்வித 
சந்தேகமுமில்லை. ஏனென்றால் இது ஜீவனுள்ள  வார்த்தை.
இது ஆத்துமாக்களை உயிர்ப்பிக்கச் செய்யும்.
கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக! ஆமென்!
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