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உஙகளுக்கு ஆவிக்குரிய குழப்பஙகள், ்கள்விகள் இருபபின ்ெறகண்ட 
கக்்பசி எணணிறகு ம�ா்டர்பு மகாணடு, ்பகிர்ந்துமகாள்்ளலாம். அலலது 
்ெறகண்ட முகவரிக்கு கடி�ம் மூலம் ்பகிர்ந்துமகாள்்ளலாம்.

இந்த சிற்றேட்டின் செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வா்தமவா்க இருந்தவால் 
எங்க்�வாடு பகிநதுச்கவாள்ளுங்கள். இ்தனை உங்களுக்கு 
ச்தரிந்த நபர்களுக்கும் அறிமு்கபபடுத்தி ன்யுங்கள். 

நன்றி!!! 

சீர்திருத்த சததியங்கள் 
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கர்த்தருடைய வே்த்ததின் ேல்லடை
	 எஸ்றா,	 நெகேமியறாவின்	 புத்தேஙேளில்	 க்தவனுடைய	
வறாரதட்தயறானது	எவ்வி்தமறாே	ஒரு	மனி்தனுடைய	இரு்தயதட்த	
ஆழமறாே	 பறாதிக்கும்	 என்பட்த	 ெறாம்	 பறாரக்கிக்றாம்.	 சடபயில்	
எபநபறாழுது	 உயிரமீட்சி	 ஏறபடும்	 என்று	 நசறான்னறால்,	
க்தவனுடைய	 வறாரதட்தடய	 டமயபபடுததி	 அட்த	 உயரததி	
கபறாதிக்கும்நபறாழுது	 மறாததிரகம	 ஏறபடும்.	 உயிர	 மீட்சி	
என்பது	 க்தவ	ஆவியறானவர	மரிததுபகபறான	ஆததுமறாக்ேடை	
உயிரபபிக்கும்	படியறாே	நசய்கி்	நசயலறாகும்.	

எஸ்றாவின் புத்தகம்:

	 எஸ்றா	 பறாபிகலறானிலிருந்து	 இஸரகவல்	 க்தசததிறகு	
வருகி்றான்.	 “இந்்த	வரத்தமறானஙேளுக்குபபின்பு,	நசரறாயறாவின்	
குமறாரனறாகிய	 எஸ்றா,	 நபரசியறாவின்	 ரறாஜறாவறாகிய	
அர்தசஷைறா	 அரசறாளுகி்	 ேறாலததிகல	 பறாபிகலறானிலிருந்து	
வந்்தறான்”	(எஸ்றா	7:1).	எஸ்றா	ஒரு	கவ்தபறாரேன்.	“ேரத்தருடைய	
கவ்ததட்த	 ஆரறாயவும்,	 அதின்படி	 நசய்யவும்,	 இஸரகவலிகல	
ேட்ைடைேடையும்	 நீதிநியறாயஙேடையும்	 உபக்தசிக்ேவும்,	
எஸ்றா	்தன்	இரு்தயதட்தப	பக்குவபபடுததியிருந்்தறான்”	(எஸ்றா	
7:10).	ஒரு	ஊழியன்	என்பவன்	கவ்ததட்த	ஆரறாயவும்,	அதின்படி	
நசய்யவும்	 கவண்டும்.	 இடவ	 இரண்டும்	 ஒரு	 ஊழியனில்	
ேறாணபபைவில்டலநயன்்றால்	 அவன்	 ஊழியததிறகு	
்தகுதியற்வன்.	

	 “ேரத்தருடைய	 ேறபடனேளின்	 வறாரதட்தேளிலும்,	
அவர	இஸரகவலுக்குக்	நேறாடுத்த	ேட்ைடைேளிலும்,	படிததுத	
க்தறின	 கவ்தபறாரேனறாகிய	 எஸ்றா	 என்னும்	 ஆசறாரியனுக்கு,	
ரறாஜறாவறாகிய	 அர்தசஷைறா	 நேறாடுத்த	 சன்னதின்	 ெேலறாவது.	
ரறாஜறாதிரறாஜறாவறாகிய	அர்தசஷைறா	பரகலறாேததின்	க்தவனுடைய	
நியறாயபபிரமறாணதட்தப	கபறாதிக்கி்	உத்தம	கவ்தபறாரேனறாகிய	
எஸ்றா	என்னும்	ஆசறாரியனுக்குப	பூரண	சமறா்தறானமுண்ைறாே	
வறாழ்ததி	 எழுதுகி்து	 என்னநவன்்றால்”(	 எஸ்றா	 7:11,12).	 இந்்த	
வசனததில்	 ஒரு	 பு்ஜறாதியறான	 ரறாஜறா	 எஸ்றாவிறகு	 ேடி்தம்	
எழுதுகி்றார.	 இந்்த	 ரறாஜறா	 ‘பரகலறாேததின்	 க்தவனுடைய	
நியறாயபபிரமறாணம்’	 என்று	 சறாட்சியிடுகி்றார.	 கமலுமறாே	
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இந்்த	 ரறாஜறா	 க்தவனுடைய	 ேறபடனயின்படிகய	 ஆலயததின்	
பணிவிடைேடை	 நசய்யகவண்டும்	 என்று	 நசறால்லுகி்றார.	
“பரகலறாேததின்	 க்தவனுடைய	 ேறபடனயின்படிகய,	 எது	
க்தடவயறாயிருக்குகமறா	 அதுநவல்லறாம்	 பரகலறாேததின்	
க்தவனுடைய	ஆலயததிறகு	ஜறாக்கிரட்தயறாய்ச்	நசலுத்தபபைவும்	
கவண்டும்;	ரறாஜறாவும்	அவர	குமறாரரும்	ஆளும்	ரறாஜயததின்கமல்	
ேடுஙகேறாபம்	 வருவறாகனன்”	 (எஸ்றா	 7:23).	 அதுமட்டுமல்ல,	
க்தவனுடைய	 நியறாயபபிரமறாணதட்த	 அறிந்்த	 ஜனஙேடை	
நியறாயம்	 விசறாரிக்கும்படி	 நியறாயறாதிபதிேடை	 ஏறபடுதது	
என்று	 எஸ்றாவிறகு	 எழுதுகி்றார.	 கமலும்	 க்தவனுடைய	
நியறாயபபிரமறாணதட்த	அறியறா்த	ஜனஙேள்	இருபபறாரேைறானறால்	
அவரேளுக்கு	 க்தவனுடைய	 நியறாயபபிரமறாணதட்த	
உபக்தசியுஙேள்	 என்று	 ேட்ைடையிடுகி்றான்.	 க்தவனுடைய	
வறாரதட்தயறானது	 எபபடியறாே	 ரறாஜறாவின்	 இரு்தயதட்தப	
பறாதித்தது	 என்பட்த	 இந்்த	 அதிேறாரததில்	 பறாரக்கிக்றாம்.	
அ்தனுடைய	 நவளிபபறாைறாேகவ	 ரறாஜறா	 எஸ்றாவிறகு	
ேட்ைடையிடுகி்றார.	

	 இவ்வி்தமறாே	 இஸரகவல்	 மக்ேள்	 க்தவனுடைய	
வறாரதட்தடயக்	 ேறறுக்நேறாண்ை	 கபறாதிலும்,	 பின்னறாட்ேளில்	
அந்நிய	 ஸதிரிேடை	 விவறாேம்	 நசய்்தறாரேள்.	 “இடவேள்	
நசய்து	 முடிந்்தபின்பு,	 பிரபுக்ேள்	 என்னிைததில்	 கசரந்து:	
இஸரகவல்	 ஜனஙேளும்,	 ஆசறாரியரும்	 கலவியரும்	 ஆகிய	
இவரேள்,	 ேறானறானியர,	 ஏததியர,	 நபரிசியர,	 எபூசியர,	
அம்கமறானியர,	 கமறாவறாபியர,	 எகிபதியர,	 அம்கமறாரியர	
என்னும்	இந்்த	 க்தசஙேளின்	ஜனஙேளுக்கும்,	அவரேளுடைய	
அருவருபபுேளுக்கும்	 விலகியிருக்ேவில்டல.	 எபபடிநயன்்றால்,	
அவரேளுடைய	 குமறாரததிேளிகல	 ்தஙேளுக்கும்	 ்தஙேள்	
குமறாரருக்கும்	 நபண்ேடைக்	 நேறாண்ைறாரேள்;	 இபபடிகய	
பரிசுத்த	விததுத	க்தசஙேளின்	ஜனஙேகைறாகை	ேலந்துகபறாயிறறு;	
பிரபுக்ேளின்	டேயும்,	அதிேறாரிேளின்	டேயும்,	இந்்தக்	குற்ததில்	
முந்தின்தறாயிருக்கி்து	என்்றாரேள்.	இந்்த	வரத்தமறானதட்த	ெறான்	
கேட்ைநபறாழுது,	 என்	 வஸதிரதட்தயும்	 என்	 சறால்டவடயயும்	
ெறான்	கிழிதது,	என்	்தடலயிலும்	என்	்தறாடியிலுமுள்ை	மயிடரப	
பிடுஙகித	 திடேத்தவனறாய்	 உட்ேறாரந்திருந்க்தன்”	 (எஸ்றா	 9:1-
3).	 இபபடியறாே	 பறாவததில்	 வீழ்ந்துகபறான	 மக்ேடை	 யறார	
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சீரபபடுத்த	 முடியும்?	 எஸ்றா	 க்தவனுடைய	 வறாரதட்தடய	
இந்்த	 ஜனஙேளுக்கு	 கபறாதிக்கி்றார.	 அபநபறாழுது	 ஜனஙேள்	
இரு்தயததில்	 குத்தபபட்டு	 க்தவனுடைய	 வறாரதட்தக்கு	
நசவிநேறாடுக்ே	 முன்வருகி்றாரேள்.	 “இபநபறாழுதும்	 எஙேள்	
க்தவகன,	ெறாஙேள்	இனி	என்னநசறால்லுகவறாம்;	க்தவரீர	உமது	
ஊழியக்ேறாரரறாகிய	தீரக்ே்தரிசிேடைக்நேறாண்டு	ேறபித்த	உமது	
ேறபடனேடை	விட்டுவிட்கைறாம்”	(எஸ்றா	9:10)	என்று	ஜனஙேள்	
வருந்துகி்றாரேள்.	

	 அதுமட்டுமல்ல,	 இஸரகவல்	 மக்ேள்	 க்தவனுடைய	
வறாரதட்தடய	 நிடனவு	 கூரந்து	 ்தஙேள்	 பறாவதட்த	
அறிக்டேயிட்ைறாரேள்.	 “நீஙேள்	 சு்தந்்தரிக்கி்்தறகு	
உட்பிரகவசிக்கும்	 க்தசமறானது,	 க்தசறாக்தசஙேளுடைய	
ஜனஙேளின்	 அசஙகியததினறாலும்,	 அவரேள்	 அட்த	 ஒரு	
முடனந்தறாைஙகி	 மறுமுடனமட்டும்	 நிட்யபபண்ணின	
அவரேளுடைய	 அருவருபபுேளினறாலும்	 அவரேளுடைய	
அசுத்தததினறாலும்,	தீட்டுபபட்ை்தறாயிருக்கி்து.	ஆ்தலறால்	நீஙேள்	
பலததுக்நேறாண்டு,	 க்தசததின்	 ென்டமடயப	 புசிதது,	 அட்த	
நிததியேறாலமறாே	 உஙேள்	 பிள்டைேளுக்கு	 உம்பிளிக்டேயறாேப	
பின்டவக்கும்படிக்கு,	 நீஙேள்	 உஙேள்	 குமறாரததிேடை	
அவரேளுடைய	குமறாரருக்குக்	 நேறாைறாமலும்,	அவரேளுடைய	
குமறாரததிேடை	 உஙேள்	 குமறாரருக்குக்	 நேறாள்ைறாமலும்,	
அவரேளுடைய	சமறா்தறானதட்தயும்	ென்டமடயயும்	ஒருக்ேறாலும்	
ெறாைறாமலும்	 இருபபீரேைறாே	 என்றீகர”	 (எஸ்றா	 9:11-12).	
இவ்வி்தமறாே	 க்தவன்	 எபநபறாழுது	 ேட்ைடையிட்ைறார?	 “நீ	
சு்தந்்தரிக்ேபகபறாகி்	 க்தசததில்	 உன்	 க்தவனறாகிய	 ேரத்தர	
உன்டனப	பிரகவசிக்ேபபண்ணி,	உன்டனபபறாரக்கிலும்	ஜனம்	
நபருத்த	 ஜறாதிேைறாகிய	 ஏததியர,	 கிரேறாசியர,	 எகமறாரியர,	
ேறானறானியர,	நபரிசியர,	ஏவியர,	எபூசியர	என்னும்	ஏழு	பலத்த	
ஜறாதிேடை	உனக்கு	முன்பறாேத	துரததி,	உன்	க்தவனறாகிய	ேரத்தர	
அவரேடை	உன்னிைததில்	ஒபபுக்நேறாடுக்கும்கபறாது,	அவரேடை	
முறிய	 அடிதது,	 அவரேடைச்	 சஙேறாரம்	 பண்ணக்ேைவறாய்;	
அவரேகைறாகை	 உைன்படிக்டேபண்ணவும்	 அவரேளுக்கு	
இரஙேவும்	கவண்ைறாம்.	அவரேகைறாகை	சம்பந்்தம்	ேலவறாயறாே;	
உன்	 குமறாரததிேடை	 அவரேள்	 குமறாரருக்குக்	 நேறாைறாமலும்,	
அவரேள்	குமறாரததிேடை	உன்	குமறாரருக்குக்	நேறாள்ைறாமலும்	
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இருபபறாயறாே”	 (உபறா	 7:1-3).	 க்தவனுடைய	 வறாரதட்தக்கு	 ெறாம்	
கீழ்பபடியறாமல்	 கபறாகவறாமறானறால்	 ெம்டமயறியறாமகல	 கீழறான	
நிடலக்கு	 நசன்றுவிடுகவறாம்.	 துணிேரமறான	 பறாவம்	 என்பது	
ஆக்கிடனக்கு	ஏதுவறானது.	

	 இக்த	 ேட்ைடைடயத்தறான்	 யறாததிரயறாேமததிலும்	
பறாரக்கிக்றாம்.	 “அவரேள்	 குமறாரததிேளில்	 உன்	 குமறாரருக்குப	
நபண்ேடைக்	நேறாள்ளுவறாய்;	அவரேள்	குமறாரததிேள்	்தஙேள்	
க்தவரேடைச்	கசறாரமறாரக்ேமறாய்ப	பின்பறறுவதும்	அல்லறாமல்,	
உன்	குமறாரடரயும்	 ்தஙேள்	 க்தவரேடைச்	 கசறாரமறாரக்ேமறாய்ப	
பின்பறறும்படி	நசய்வறாரேள்”	(யறாத	34:16).	அந்நிய	ஜனஙேகைறாடு	
ெறாம்	சம்பந்்தம்	ேலவும்கபறாது	அவரேள்	ெம்டம	க்தவடனவிட்டு	
பிரிததுவிடுவறாரேள்,	பின்வறாஙே	நசய்துவிடுவறாரேள்.	இஸரகவல்	
மக்ேள்	 ேரத்தருடைய	 பிரமறாணததிறகு	 எதிரறாே	 நசயல்பட்டு	
மீண்டுமறாே	 ்தஙேள்	 பறாவஙேடை	 அறிக்டே	 நசய்்தகபறாது	
என்ன	ெைந்்தது?	எஸ்றா	இந்்த	ஜனஙேளுக்ேறாே	க்தவனிைததில்	
மன்்றாடுகி்றான்.	எஸ்றா	ஒரு	நஜபமனி்தன்	என்று	அடழக்ேலறாம்.	
ேறானறான்	 க்தசததிறகு	 வருவ்தறகுமுன்பறாே	 உபவறாசிதது	
நஜபித்தறான்	 என்று	 பறாரக்கிக்றாம்.	 கவ்ததட்தப	 பின்பறறி	
வறாழுகி்	ஜனஙேள்	நஜப	வறாழ்க்டேடயக்	நேறாண்டிருபபறாரேள்.	

	 எஸ்றாவின்	 நஜபதட்தப	 பறாருஙேள்,	 “இபநபறாழுதும்	
எஙேள்	 க்தவகன,	 எஙேள்	 நபறால்லறா்த	 நசய்டேேளினறாலும்,	
எஙேள்	நபரிய	குற்ததினறாலும்,	இடவேநைல்லறாம்	எஙேள்கமல்	
வந்தும்,	 க்தவரீர	எஙேள்	அக்கிரமததுக்குத்தக்ே	ஆக்கிடனடய	
எஙேளுக்கு	இைறாமல்,	எஙேடை	இபபடித	்தபபவிட்டிருக்டேயில்,	
ெறாஙேள்	 உமது	 ேறபடனேடை	 வீணறாக்ேவும்,	 இந்்த	
அருவருபபுேளுள்ை	 ஜனஙேகைறாகை	 சம்பந்்தஙேலக்ேவும்	
்தகுகமறா?	 அபபடிச்	 நசய்்தறால்,	 எஙேளில்	 ஒருவரும்	 மீந்து	
்தபபறா்தபடிக்கு,	 க்தவரீர	 எஙேடை	 நிரமூலமறாக்குமட்டும்	
எஙேள்கமல்	 கேறாபமறாயிருபபீரல்லகவறா?	 இஸரகவலின்	
க்தவனறாகிய	 ேரத்தறாகவ,	 நீர	 நீதியுள்ைவர;	 ஆடேயறால்	
இந்ெறாளில்	இருக்கி்துகபறால,	 ெறாஙேள்	 ்தபபி	 மீந்திருக்கிக்றாம்;	
இக்தறா,	ெறாஙேள்	உமக்கு	முன்பறாேக்	குற்ததிறகுள்ைறானவரேள்;	
இதினிமித்தம்	 ெறாஙேள்	 உமக்கு	 முன்பறாே	 நிறேத்தக்ேவரேள்	
அல்ல	 என்று	 பிரறாரததிதக்தன்”	 (எஸ்றா	 9:13-15).	 இபபடியறாே	
ெறாம்	என்ட்க்ேறாவது	ஒருமுட்யறாவது	நஜபிததிருக்கிக்றாமறா?	
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ெம்முடைய	 சடப	 மக்ேளின்	 பறாவஙேளுக்ேறாே	 மன்்றாடி	
ேருத்தறாய்	 நஜபிததிருக்கிக்றாமறா?	 ெறாமும்,	 ெம்முடைய	 சடப	
மக்ேளும்	 என்ன	 நிடலயில்	 	 இருந்து	 பின்வறாஙகிகனறாம்	
என்பட்த	 அறிந்து,	 அ்தறேறாே	 நஜபிக்கும்நபறாழுது	 க்தவன்	
ெம்	சடபேளில்	உயிரமீட்சிடய	ேட்ைடையிடுகி்றார	என்பதில்	
எவ்வி்த	சந்க்தேமுமில்டல.	க்தவனுடைய	பிரமறாணம்	மட்டுகம	
சடப	மக்ேளின்	பறாவஙேடை	உணரததும்.	

	 எஸ்றாவின்	 நஜபதட்தக்	 கேட்ை	 மக்ேள்	 இரு்தயததில்	
குத்தபபட்டு	 மனந்திரும்புகி்றாரேள்.	 “எஸ்றா	 இபபடி	
விண்ணபபம்பண்ணி,	 அறிக்டேயிட்டு	 அழுது,	 க்தவனுடைய	
ஆலயததுக்கு	 முன்பறாேத	 ்தறாழ	 விழுந்துகிைக்டேயில்,	
இஸரகவலில்	 புருஷரும்	 ஸதிரீேளும்	 பிள்டைேளுமறான	
மேறா	 நபரிய	 சடப	அவனிைததில்	 வந்து	கூடிறறு;	 ஜனஙேள்	
மிேவும்	 அழு்தறாரேள்.	 அபநபறாழுது	 ஏலறாமின்	 புததிரரில்	
ஒருவனறாகிய	 நயகிகயலின்	குமறாரன்	 நசக்ேனியறா	 எஸ்றாடவ	
கெறாக்கி:	 ெறாஙேள்	 க்தசதது	 ஜனஙேளிலுள்ை	 அந்நிய	
ஸதிரீேடைச்	 கசரததுக்நேறாண்ைதினறால்,	 எஙேள்	 க்தவனுக்கு	
விகரறா்தமறாேப	பறாவஞநசய்க்தறாம்;	ஆகிலும்	இபநபறாழுது	இந்்தக்	
ேறாரியததிகல	 இன்னும்	 இஸரகவலுக்ேறாே	 ெம்பிக்டே	 உண்டு.		
இபநபறாழுதும்	அந்்த	ஸதிரீேள்	எல்லறாடரயும்,	அவரேளிைததில்	
பி்ந்்தவரேடையும்,	என்	ஆண்ைவனுடைய	ஆகலறாசடனக்கும்,	
ெமது	 க்தவனுடைய	 ேறபடனக்கு	 ெடுஙகுகி்வரேளின்	
ஆகலறாசடனக்கும்	ஏற்பிரேறாரம்	அேறறிபகபறாடுகவறாம்	என்று	
ெம்முடைய	க்தவகனறாகை	உைன்படிக்டேப	பண்ணக்ேைகவறாம்;	
நியறாயபபிரமறாணததின்படிகய	 நசய்யபபடுவ்தறாே”	 (எஸ்றா	
10:1-3).	 என்னநவறாரு	 அறபு்தமறான	 உயிரமீட்சி	 பறாருஙேள்!	
க்தவனுடைய	வறாரதட்தயின்	வல்லடம	எந்்தநவறாரு	பறாவிடயயும்	
மனந்திரும்பச்	நசய்யும்	என்ப்தறகு	இது	சறான்்றாே	விைஙகுகி்து.	

	 இஸரகவல்	 மக்ேள்	 ்தஙேடை	 மீண்டுமறாே	 க்தவனுக்கு	
ஒபபுக்நேறாடுக்கி்றாரேள்.	 “அபநபறாழுது	 எஸ்றா	 எழுந்திருந்து,	
ஆசறாரியரிலும்	கலவியரிலும்	பிர்தறானமறானவரேளும்	இஸரகவல்	
அடனவரும்	இந்்த	வறாரதட்தயின்படி	நசய்யும்படிக்கு,	அவரேடை	
ஆடணயிைச்	 நசறான்னறான்;	 அவரேள்	 ஆடணயிட்ைறாரேள்.	
அபபடிகய	யூ்தறா	நபன்யமீன்	கேறாததிரத்தறார	எல்லறாரும்	மூன்று	
ெறாடைக்குள்கை	எருசகலமிகல	கூடினறாரேள்;	அது	ஒன்ப்தறாம்	
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மறா்தம்	 இருப்தறாந்	 க்ததியறாயிருந்்தது;	 ஜனஙேள்	 எல்லறாரும்	
க்தவனுடைய	ஆலயததின்	வீதியிகல	அந்்தக்	ேறாரியததினறாலும்	
அடைமடழயினறாலும்	 ெடுஙகிக்நேறாண்டிருந்்தறாரேள்”	 (எஸ்றா	
10:5,9).	 அபநபறாழுது,	 “ஆசறாரியனறாகிய	 எஸ்றா	 எழுந்திருந்து	
அவரேடை	 கெறாக்கி:	 நீஙேள்	 இஸரகவலின்கமலிருக்கி்	
குற்தட்த	 அதிேரிக்ேபபண்ண,	 மறு	 ஜறாதியறான	 ஸதிரீேடை	
விவறாேம்பண்ணினதினறால்	 பறாவஞநசய்தீரேள்.	 இபநபறாழுதும்	
நீஙேள்	 உஙேள்	 பி்தறாக்ேளின்	 க்தவனறாகிய	 ேரத்தரிைததில்	
அறிக்டேயிட்டு,	 அவருடைய	 பிரியததின்படிகய	 நசய்து,	
க்தசததின்	 ஜனஙேடையும்,	 மறுஜறாதியறான	 ஸதிரீேடையும்	
விட்டு	விலகுஙேள்	என்்றான்.	அபநபறாழுது	சடபயறார	யறாவரும்	
மேறா	 சத்ததக்தறாகை	 பிரதியுத்தரமறாே:	 ஆம்,	 நீர	 நசறான்ன	
வறாரதட்தேளின்படிகய	நசய்யகவண்டியது்தறான்”	(எஸ்றா	10:10-
12).	 ஜனஙேள்	 மனந்திரும்ப	 கவண்டுமறானறால்,	 க்தவனுடைய	
பிரமறாணதட்தப	கபறாதிக்ேகவண்டும்.	

நெககமியறாவின் புத்தகம்:

	 இடவேளுக்கு	 பின்பறாே	 நெகேமியறா	 பன்னிநரண்டு	
வருைஙேள்	ேழிதது	இஸரகவல்	க்தசததிறகு	வருகி்றான்.	அலஙேம்	
இடிபட்ை	நிடலயில்	ேறாணபபடுகி்து.	அபநபறாழுது	ஜனஙேள்	
ஒன்று	கசரந்து	அலஙேதட்தக்	ேட்டி	முடிக்கி்றாரேள்.	“அலஙேம்	
ேட்டிமுடிந்து,	ே்தவுேள்	கபறாைபபட்டு,	வறாசல்	ேறாவலறாைடரயும்,	
பறாைேடரயும்,	கலவியடரயும்	ஏறபடுததினபின்பு”	(நெகேமியறா	7:1).	
க்தவனுடைய	ஆலயம்	ேட்ைபபட்ைறாயிறறு.	இபநபறாழுது	இந்்த	
ஜனஙேளுக்கு	க்தவனுடைய	வறாரதட்த	க்தடவயறாே	இருந்்தது.	
அபநபறாழுது	எஸ்றா	நெகேமியறாவுைன்	கசரந்து	க்தவனுடைய	
வறாரதட்தடய	கபறாதிக்கி்றாரேள்.	“ஜனஙேள்	எல்லறாரும்	்தண்ணீர	
வறாசலுக்கு	முன்னறான	வீதியிகல	ஒருமனபபட்டுக்	கூடி,	ேரத்தர	
இஸரகவலுக்குக்	 ேறபித்த	 கமறாகசயின்	 நியறாயபபிரமறாண	
புஸ்தேதட்தக்	 நேறாண்டுவரகவண்டுநமன்று	 கவ்தபறாரேனறாகிய	
எஸ்றாவுக்குச்	நசறான்னறாரேள்.	அபபடிகய	ஏழறாம்	மறா்தம்	மு்தல்	
க்ததியில்	 ஆசறாரியனறாகிய	 எஸ்றா	 நியறாயபபிரமறாணதட்தப	
புருஷரும்	ஸதிரீேளும்,	 கேட்டு	அறியத்தக்ே	அடனவருமறாகிய	
சடபக்கு	 முன்பறாேக்	 நேறாண்டுவந்து,	 ்தண்ணீர	 வறாசலுக்கு	
முன்னறான	 வீதிக்கு	 எதிகரயிருந்து	 ேறாலகம	 ந்தறாைஙகி	
மததியறானமட்டும்	 புருஷருக்கும்	 ஸதிரீேளுக்கும்,	 கேட்டு	
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அறியத்தக்ே	 மற்வரேளுக்கும்	 முன்பறாே	 அட்த	 வறாசித்தறான்;	
சேல	ஜனஙேளும்	நியறாயபபிரமறாண	புஸ்தேததிறகுக்	ேவனமறாய்ச்	
நசவிநேறாடுத்தறாரேள்.	கவ்தபறாரேனறாகிய	எஸ்றா	அ்தறநேன்று	
மரத்தறால்	நசய்யபபட்ை	ஒரு	பிரசஙேபீைததின்கமல்	நின்்றான்;	
அவனண்டையில்	அவனுக்கு	வலதுபக்ேமறாே	 மததிததியறாவும்,	
நசமறாவும்,	 அனறாயறாவும்,	 உரியறாவும்,	 இல்க்கியறாவும்,	
மறாநசயறாவும்,	 அவனுக்கு	 இைதுபக்ேமறாேப	 நப்தறாயறாவும்,	
மீசகவலும்,	 மல்கியறாவும்,	 அசூமும்,	 அஸப்தறானறாவும்,	
சேரியறாவும்,	 நமசுல்லறாமும்	 நின்்றாரேள்.	 எஸ்றா	 சேல	
ஜனஙேளுக்கும்	 உயர	 நின்று,	 சேல	 ஜனஙேளும்	 ேறாணப	
புஸ்தேதட்தத	 தி்ந்்தறான்;	 அவன்	 அட்தத	 தி்ந்்தகபறாது,	
ஜனஙேள்	எல்லறாரும்	எழுந்துநின்்றாரேள்.	அபநபறாழுது	எஸ்றா	
மேததுவமுள்ை	 க்தவனறாகிய	 ேரத்தடர	 ஸக்தறாததிரித்தறான்;	
ஜனஙேநைல்லறாரும்	 ்தஙேள்	 டேேடைக்	 குவிதது,	 அ்தறகு	
மறுநமறாழியறாே,	 ஆநமன்	ஆநமன்	 என்று	 நசறால்லி,	 குனிந்து,	
முேஙகுபபு்	 விழுந்து,	 ேரத்தடரப	 பணிந்துநேறாண்ைறாரேள்”	
(நெகேமியறா	 8:1-6).	 க்தவனுடைய	வறாரதட்தயின்	வல்லடமடய	
விைஙேபபண்ண	இட்தவிை	கவந்றாரு	சம்பவம்	ெமக்கு	என்ன	
க்தடவ.	 என்னநவறாரு	 அரபணிபபும்,	 ஒபபுநேறாடுத்தலும்	
சடபயில்	 நிேழ்ந்்தட்த	 ெறாம்	 வறாசிக்கிக்றாம்.	 க்தவனுடைய	
பிரமறாணம்	ஜனஙேடை	க்தவன்	பக்ேமறாே	திருபபும்.	இன்ட்க்கு	
சடபயில்	 ஒருமனபபறாடில்லறா்த	 சூழ்நிடல	 ேறாணபபடுகி்து.	
ஆனறால்	 க்தவனுடைய	 வறாரதட்தடயப	 கபறாதிக்கும்நபறாழுது	
ஜனஙேள்	சடபயில்	ஒருமனபபட்டு	ேறாணபபடுவறாரேள்.	

	 எஸ்றா	 க்தவனுடைய	 வறாரதட்தடய	
கபறாதிக்கும்நபறாழுது	 ஜனஙேள்	 அந்்த	 வறாரதட்தயின்படி	
நசய்்தறாரேள்.	 “அபநபறாழுது	 நியறாயபபிரமறாணததிகல,	
இஸரகவல்	 புததிரர	 ஏழறாம்	 மறா்தததின்	 பண்டிடேயிகல	
கூைறாரஙேளில்	 குடியிருக்ே	 கவண்டும்	 என்று	 ேரத்தர	
கமறாகசடயக்நேறாண்டு	 ேறபித்த	 ேறாரியம்	 எழுதியிருக்கி்ட்தக்	
ேண்ைறாரேள்.			ஆடேயறால்	எழுதியிருக்கி்படி	கூைறாரஙேடைப	
கபறாடும்படிக்கு,	 நீஙேள்	 மடலேளுக்குப	 பு்பபட்டுபகபறாய்	
ஒலிவக்கிடைேடையும்,	ேறாட்டு	ஒலிவக்கிடைேடையும்,	மிருதுச்	
நசடிேளின்	 கிடைேடையும்,	 கபரீச்ச	 மட்டைேடையும்,	
அைரந்்த	 மரக்கிடைேடையும்	 நேறாண்டுவறாருஙேள்	 என்று	
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்தஙேளுடைய	 சேல	 பட்ைணஙேளிலும்,	 எருசகலமிலும்	கூறிப	
பிரசித்தபபடுததினறாரேள்.	 அபபடிகய	 ஜனஙேள்	 நவளிகய	
கபறாய்	 அடவேடைக்	 நேறாண்டுவந்து,	 அவரவர	 ்தஙேள்	
வீடுேள்கமலும்,	 ்தஙேள்	 முற்ஙேளிலும்,	 க்தவனுடைய	
ஆலயபபிரறாேறாரஙேளிலும்,	 ்தண்ணீரவறாசல்	 வீதியிலும்,	
எபபிரறாயீம்	 வறாசல்	 வீதியிலும்	 ்தஙேளுக்குக்	 கூைறாரஙேடைப	
கபறாட்ைறாரேள்.	 இந்்தபபிரேறாரமறாேச்	 சிட்யிருபபிலிருந்து	
திரும்பி	வந்்தவரேளின்	சடபயறார	எல்லறாரும்	கூைறாரஙேடைப	
கபறாட்டு,	 கூைறாரஙேளில்	 குடியிருந்்தறாரேள்;	 இபபடிகய	
நூனின்	குமறாரனறாகிய	கயறாசுவறாவின்	ெறாட்ேள்மு்தல்	அந்ெறாள்	
மட்டும்	 இஸரகவல்	 புததிரர	 நசய்யறாதிருந்து	 இபநபறாழுது	
நசய்்தபடியறால்,	 மிகுந்்த	 சந்க்தறாஷமுண்ைறாயிருந்்தது.	 மு்தலறாம்	
ெறாள்	ந்தறாைஙகிக்	ேடைசி	ெறாள்மட்டும்,	தினம்தினம்	க்தவனுடைய	
நியறாயபபிரமறாண	 புஸ்தேம்	 வறாசிக்ேபபட்ைது;	 ஏழுெறாள்	
பண்டிடேடய	 ஆசரித்தறாரேள்;	 எட்ைறாம்ெறாகைறாநவனில்,	
முட்டமயின்படிகய	 விகசஷித்த	 ஆசரிபபு	 ெறாைறாயிருந்்தது”	
(நெகேமியறா	8:14-18).	

	 கயறாசுவறா	 ேறாலததிறகுப	 பின்பறாே	 நசய்யறாதிருந்்த	
முட்டமேடை	 அபநபறாழுது	 நசய்்தறாரேள்.	 க்தவனுடைய	
ேட்ைடைடய	ம்ந்துகபறான	ஜனஙேள்	கவ்ததட்த	மீண்டுமறாே	
வறாசிக்ேக்	 கேட்ைநபறாழுது	 அ்தன்படி	 நசய்கி்றாரேள்.	
அபநபறாழுது	 சடபயில்	 மகிழ்ச்சியும்,	 உறசறாேமும்	
ேறாணபபடுகி்து.	 உண்டமயறான	சந்க்தறாஷநமன்பது	சடபயின்	
உயிரமீட்சியிலும்,	 கவ்ததட்த	 பின்பறறி	 வறாழுவதிலுகம	
இருக்கி்து.	அபநபறாழுது	ஜனஙேள்	க்தவனுடைய	வறாரதட்தக்கு	
மறாததிரகம	 கீழ்பபடிகவறாநமன்று	 முததிடர	 கபறாடுகி்றாரேள்.	
“இடவநயல்லறாம்	 இபபடி	 இருக்கி்படியறால்,	 ெறாஙேள்	
உறுதியறான	உைன்படிக்டேபண்ணி	அட்த	எழுதி	டவக்கிக்றாம்;	
எஙேள்	பிரபுக்ேளும்,	எஙேள்	கலவியரும்,	எஙேள்	ஆசறாரியரும்	
அ்தறகு	 முததிடர	 கபறாடுவறாரேள்	 என்்றாரேள்”	 (நெகேமியறா	
9:38).	 அவரேள்	 நசறான்னபடி	 முததிடரபகபறாட்ைறாரேள்.	
பத்தறாவது	 அதிேறாரததில்	 அட்த	 ெறாம்	 வறாசிக்கிக்றாம்.	
“அந்ெறாளிகல	 மிகுதியறான	 பலிேடைச்	 நசலுததி,	 க்தவன்	
்தஙேளுக்கு	 மேறா	 சந்க்தறாஷதட்த	 உண்ைறாக்கினதினறால்	
மகிழ்ச்சியறாயிருந்்தறாரேள்;	 ஸதிரீேளும்	 பிள்டைேளுஙகூைக்	
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ேளிகூரந்்தறாரேள்;	 எருசகலமின்	 ேளிபபு	 தூரததிகல	
கேட்ேபபட்ைது.	 அன்ட்யதினம்	 நபறாக்கிஷஙேடையும்,	
படைபபுேடையும்,	 மு்தல்	 ேனிேடையும்,	 ்தசமபறாேஙேடையும்	
டவக்கும்	 அட்ேளின்கமல்,	 ஆசறாரியரேளுக்கும்	
கலவியரேளுக்கும்	நியறாயபபிரமறாணததின்படிகய	வரகவண்டிய	
பட்ைணஙேளுடைய	 நிலஙேளின்	 பஙகுேடை	 அடவேளில்	
கசரக்கும்படிக்கு,	 சில	 மனுஷர	 விசறாரிபபுக்ேறாரரறாே	
டவக்ேபபட்ைறாரேள்;	ஊழியஞநசய்து	நிறகி்	ஆசறாரியரகமலும்	
கலவியரகமலும்	 யூ்தறா	 மனி்தர	 சந்க்தறாஷமறாயிருந்்தறாரேள்”	
(நெகேமியறா	12:43-44).	சடப	மக்ேள்	க்தவனுடைய	வறாரதட்தயின்படி	
ெைக்கும்நபறாழுது	 ஊழியரேளும்,	 பணிவிடைக்ேறாரரேளும்	
குட்வுபைமறாட்ைறாரேள்.	க்தவன்	அவரேளுக்கு	கவண்டியட்த	
சடபயறார	மூலமறாே	 சந்திபபறார.	 ேரத்தருடைய	கவ்தததின்படி	
ெைக்கி்நபறாழுது	மேறா	சந்க்தறாஷம்	உண்ைறாகும்.	க்தவனுடைய	
வறாரதட்தடயப	 கபறாதிக்கும்நபறாழுது	 மறாததிரகம	 சடபயில்	
சீரததிருத்தம்	 ஏறபடும்.	 “அன்ட்யதினம்	 ஜனஙேள்	
கேட்ே,	 கமறாகசயின்	 புஸ்தேதட்த	 வறாசித்தறாரேள்;	 அதிகல	
அம்கமறானியரும்	 கமறாவறாபியரும்,	 இஸரகவல்	 புததிரருக்கு	
அபபமும்	 ்தண்ணீரும்	 நேறாடுக்ே	 எதிரநேறாண்டுவரறாமல்,	
அவரேடைச்	சபிக்ே	அவரேளுக்கு	விகரறா்தமறாய்ப	பிகலயறாடமக்	
கூலிநபறாருந்திக்நேறாண்ைபடியினறால்,	 அவரேள்	 என்ட்க்கும்,	
அந்்தச்	 சறாபதட்த	 ஆசீரவறா்தமறாேத	 திருபபின	 எஙேள்	
க்தவனுடைய	சடபக்குட்பைலறாேறாது	என்று	எழுதியிருக்கி்்தறாேக்	
ேறாணபபட்ைது.	ஆடேயறால்	அவரேள்	அந்்தக்	ேட்ைடைடயக்	
கேட்ைகபறாது,	 பல	 ஜறாதியறான	 ஜனஙேடைநயல்லறாம்	
இஸரகவடலவிட்டுப	 பிரிததுவிட்ைறாரேள்”	 (நெகேமியறா	 13:1-
3).	 க்தவனுடைய	 வறாரதட்தக்கு	 பு்ம்பறான	 அத்தடனக்	
ேறாரியஙேடையும்	இந்்த	ஜனஙேள்	பு்ம்பறாக்கிப	கபறாட்ைறாரேள்.	
ெம்முடைய	சடபயில்	கவ்ததட்த	டமயபபடுததுகவறாம்.	எஸ்றா,	
நெகேமியறா	 ேறாலஙேளில்	 ஏறபபட்ை	 அக்த	 சீரததிருத்தம்	
ெம்முடைய	 சடபேளிலும்	 ஏறபடும்	 என்பதில்	 எவ்வி்த	
சந்க்தேமுமில்டல.	 ஏநனன்்றால்	 இது	 ஜீவனுள்ை	 வறாரதட்த.	
இது	ஆததுமறாக்ேடை	உயிரபபிக்ேச்	நசய்யும்.	

கர்த்தர ்தாமே இந்த வார்த்்தக்ை ஆசீரவதிப்ாராக! ஆமேன்!




