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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 நபர்களுக்கும் அறிமு்கபபடுத்தி ன்யுங்கள். 

நன்றி!!! 

சீர்திருத்த சததியங்கள் 
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தேவனுடைய வார்தடேயின் வல்லடை
	 தேவனுடைய	 வார்தடே	 புறகணிககப்படை	 ஒரு	
கால்ததில்	நாம்	வாழ்ந்து	ககாண்டிருககிதறாம்.	“தேவன்	ஒருேரம்	
விளம்பினார,	 இரண்டுேரம்	 தகடடிருககிதறன்;	 வல்லடை	
தேவனுடையது	 என்்பதே”	 (சங்கீேம்	 62:11).	 தேவனுடைய	
வல்லடைடய	 நாம்	 எங்கு	 காணமுடியும்?	 ஆம்	 நிசசயைாக	
தேவன்	அருளிய	தவே்ததில்ோன்	காணமுடியும்.	தேவனுடைய	
வல்லடைடய	 நாம்	 ்பாரககதவண்டுைானால்	 கர்தேருடைய	
தவே்ததின்	்பககைாகோன்	நாம்	திரும்்ப	தவண்டும்.	இன்டறககு	
அதநகர	வல்லடைககாக	கெபிககிறாரகள்.	ஆனால்	வல்லடையின்	
ஊறறான	தவே்ததின்	்பககம்	திரும்்ப	ைறுககிறாரகள்.	நம்முடைய	
சட்பயிலும்,	 ேனிப்படை	 வாழ்கடகயிலும்	 தேவனுடைய	
வல்லடைடயக	 காணதவண்டுைானால்	 தேவனுடைய	
வார்தடேயின்	்பககைாக	நாம்	திரும்்ப	தவண்டும்.	

“விடேககிறவன்	ஒருவன்	விடேடய	விடேககப	புறப்படைான்;”	
(லூககா	 8:5)	 ஊழியரகள்	 எல்தலாரும்	 யாகரன்று	 தவேம்	
கசால்லுகிறகேன்றால்	 விடே	 விடேப்பவரகள்.	 அந்ே	 விடே	
தேவனுடைய	 வசனம்	 (லூககா	 8:11).	 ஆகதவ	 ஒவகவாரு	
ஊழியனும்	 தவே	 வசன்தடே	 விடேககும்	 ்படியாகதவ	
அடைககப்படடிருககிறாரகள்.	 அவரகள்	 ேங்களுடைய	
ேனிப்படை	 கரு்ததுககடளதயா,	 விருப்பங்கடளதயா,	
சிந்ேடனகடளதயா	 விடேககும்	 ்படியாக	 தவேம்	
அனுைதிககவில்டல.	 ஆகதவ	 தவே	 வசனங்கடள	 ஒரு	
ஊழியககாரன்	அறிந்திருப்பதும்	அடே	உ்பதயாகப்படு்ததுவதும்	
எவவளவு	 முககியைான	 காரியம்	 என்்படே	 நாம்	 அறிந்து	
ககாள்வது	மிக	அவசியம்.	தவேம்	எவவளவு	வல்டலடையானது	
என்று	 எதரமியா	 பு்தேக்ததில்	 ஆண்ைவர	 குறிபபிடுககிறார.	
“என்	 வார்தடே	 அககினிடயபத்பாலும்,	 கன்ைடலடய	
கநாறுககும்	 சம்ைடடிடயபத்பாலும்	 இருககிறேல்லதவா?	
என்று	 கர்தேர	 கசால்லுகிறார”	 (எதரமியா	 23:29).	 தவே்ததில்	
கர்தேர	 கசால்லுகிறார	 என்று	 ்பதிவு	 கசய்துள்ளது.	 ஆனால்	
இன்டறககு	 கர்தேர	 கசால்லுகிறார	 என்்பது	 ைாறிபத்பாய்	
நான்	 கசால்கிதறன்	 என்ற	 நிடலப்பாடடில்	 பிரசங்கங்களும்,	
த்பாேடனகளும்	ைாறிவிடைது.	

	 த்பதுரு	 க்பந்ேககாஸதே	 நாளில்	 தேவனுடைய	
வார்தடேடய	 கேளிவாய்	 த்பாதிககிறார.	 த்பதுரு	 மிகவும்	
எளிடையானவர.	அவர	மீன்	பிடிககும்	கோழிடல	கசய்ேவர.	
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அவர	 இதயசுடவ	 சிலுடவயில்	 அடறந்ே	 ைககளிைம்	
தேவனுடைய	வார்தடேடய	எடு்ததுப	த்பசுகிறார.	“அபக்பாழுது	
த்பதுரு	்பதிகனாருவதராடுங்கூை	நின்று,	அவரகடள	தநாககி,	
உர்தே	 ச்தேைாய்:	 யூேரகதள,	 எருசதலமில்	 வாசம்்பண்ணுகிற	
ெனங்கதள,	 நீங்ககளல்லாரும்	 அறிந்துககாள்வீரகளாக,	 என்	
வார்தடேகளுககுச	 கசவிககாடுங்கள்.	 நீங்கள்	 நிடனககிற்படி	
இவரகள்	 கவறிககாண்ைவரகளல்ல,	 க்பாழுது	 விடிந்து	
மூன்றாம்	 ைணி	 தவடளயாயிருககிறதே.	 தீரககேரிசியாகிய	
தயாதவலினால்	 உடரககப்படை்படிதய	 இது	 நைந்தேறுகிறது”	
(அப	 14-16)	 என்று	 த்பதுரு	 கேளிவாக	 தவே	 வாககியங்கடள	
விவரி்ததுக	காண்பிககிறார.	அவவாறு	பிரசங்கி்தே	தவடளயில்	
ெனங்களுடைய	இருேயம்	உடை்படுகிறது.	இதயசு	கிறிஸதுடவ	
சிலுடவயில்	அடறந்ே	கடின	இருேயமுள்ள	ெனங்களின்	ைனடே	
்பரிசு்தே	 ஆவியானவர	 மூலம்	 கர்தேர	 உடைககிறார.	 “இடே	
அவரகள்	தகடைக்பாழுது,	இருேய்ததிதல	கு்தேப்படைவரகளாகி,	
த்பதுருடவயும்	ைறற	அபத்பாஸேலடரயும்	்பார்தது:	சதகாேரதர,	
நாங்கள்	 என்ன	 கசய்யதவண்டும்	 என்றாரகள்”	 (அப	 2:37)	
இன்டறககு	 ைனிேனுடைய	 இருேய்தடே	 உடைகக	 நம்ைால்	
முடியாது.	 முேலில்	 நம்முடைய	 இருேய்தடே	 உடைககவும்	
தேவனுடைய	 வசனம்ோன்	 தேடவப்படுகிறது.	 தேவனுடைய	
வார்தடேடய	ைடடுதை	ைனிேனுடைய	இருேய்தடே	உடைககும்,	
இடே்தேவிர	தவறு	ஒரு	வழி	என்்பது	கிடையாது.	ஆகதவ	இந்ே	
சிறதறடடில்	 தேவனுடைய	 வார்தடேயின்	 வல்லடைடயக	
குறி்தது	சறறு	விளககைாக	்பாரககலாம்.

1. தேவனுடைய வார்தடே பாவ்தடே குறி்தது கண்டி்தது உணர்ததும்:

	 தேவனுடைய	 வார்தடே	 ைடடுதை	 ைனிேனுடைய	
்பாவ்தடேக	 கண்டி்தது	 உணர்ததும்.	 ஆகதவ	 ோன்	 த்பதுரு	
ஆண்ைவருடைய	 வார்தடேடய	 பிரசங்கி்தேபக்பாழுது	
ெனங்கள்	 இருேய்ததிதல	 கு்தேப்படடு,	 ேங்களுடைய	
்பாவங்கடள	உணரந்ோரகள்.	அவரகள்	இருேய்ததில்	ஆைைாக	
்பாதிககப்படைாரகள்.	 நம்முடைய	 கசாந்ே	 வார்தடேகள்	
எந்ே	 ஒரு	 ைனிேடனயும்	ஆைைாக	 ்பாதிககாது.	 தேவனுடைய	
வார்தடே	ைா்ததிரதை	ஒரு	ைனிேனின்	இருேய்ததில்	ஆைைாக	
ஊடுருவககூடும்.	 ்பரிசு்தே	 ஆவியானவர	 இந்ே	 தவே்தடே	
ககாண்டுோன்	 ஆ்ததுைாககளின்	 இருேயங்கடள	 சந்திப்பார.	
இன்டறககு	ஊழியரகள்	அறபுேங்கடளக	கண்ைால்	ெனங்கள்	
ஆண்ைவர	்பககைாக	வந்து	விடுவாரகள்	என்று	நிடனககிறாரகள்	
ஆனால்	 அது	 மிகவும்	 ேவறு.	 அறபுேங்கள்	 என்்பது	 ஆதி்த	
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திருசசட்பயில்	 தேவன்	 ்பரிசு்தே	 ஆவியானவர	 மூலைாக	
அபத்பாஸேலருககு	ககாடு்தே	வரைாக	காணப்படுகிறது.	அந்ே	
வரங்களில்	 ைரி்தேவரகடள	 உயிதராடு	 எழுப்பபபினாரகள்.	
கண்	இல்லாேவருககு	புதிோன	ஒரு	கண்	ககாடுககப்படைது.	
ஆனால்	இன்டறககு	இவவிேைாக	ஏோவது	கசய்யப்படுகிறோ?	
அதுைடடுைல்ல	 அறபுேங்கள்	 ஒரு	 ைனிேடன	 ைனந்திரும்்பச	
கசய்யாது.	இதயசுகிறிஸது	கசய்ே	அறபுே்தடே	கண்ை	ெனங்கள்	
ைனம்	 திரும்்பவில்டல.	 “்பஸகா	 ்பண்டிடகயிதல	 அவர	
எருசதலமிலிருகடகயில்,	அவர	கசய்ே	அறபுேங்கடள	அதநகர	
கண்டு,	 அவருடைய	 நாை்ததில்	 விசுவாசம்	 டவ்தோரகள்.	
அப்படியிருந்தும்,	இதயசு	 எல்லாடரயும்	அறிந்திருந்ே்படியால்,	
அவரகடள	 நம்பி	 இணங்கவில்டல”	 (தயாவான்	 2:23-24).	
ஆகதவ	அறபுேங்கடள	 கண்ை	ைககளின்	விசுவாசம்	 என்்பது	
இரடசிபபுககு	 ஏறறேல்ல.	 இதயசுகிறிஸது	 ெனங்களுடைய	
இருேயங்கடள	அறிந்திருககிறார.	அறபுேங்கள்	ஒரு	ைனிேனுககு	
்பாவ	உணரடவக	ககாடுககாது.	இன்டறககு	எங்கு	்பார்தோலும்	
அறபுேங்கள்	அடையாளங்கள்	என்று	மிகவும்	ைலிந்து	கிைககிற	
ஒரு	த்பாேடனயாக	இருககிறது.	

	 லாசரு	 ஐஸவரியவான்	 உவடைடயப	 ்பாருங்கள்.	
“ஐசுவரியமுள்ள	 ஒரு	 ைனுஷன்	 இருந்ோன்;	 அவன்	
இர்தோம்்பரமும்	 விடலதயறபக்பறற	 வஸதிரமும்	 ேரி்தது,	
அநுதினமும்	 சம்பிரைைாய்	 வாழ்ந்துககாண்டிருந்ோன்.	 லாசரு	
என்னும்	த்பரககாண்ை	ஒரு	ேரி்ததிரனும்	இருந்ோன்;	அவன்	
்பருககள்	நிடறந்ேவனாய்,	அந்ே	ஐசுவரியவானுடைய	வாசலருதக	
கிைந்து,	அவனுடைய	தைடெயிலிருந்து	விழுந்	துணிகடககளாதல	
ேன்	்பசிடய	ஆறற	ஆடசயாயிருந்ோன்;	நாய்கள்	வந்து	அவன்	
்பருககடள	நககிறறு”	(லூககா	19-21)	என்று	தவேம்	கசால்லுகிறது.	
ஐஸவரியவான்	 உடு்ததியிருந்ே	 இர்தோம்்பர	 உடையானது	
மிகவும்	 விடலதயறப	 க்பறற	 ஒன்றாகும்.	 அந்ே	 வஸதிரம்	
ேயாரிகக	 அதிகைான	 ்பணம்	 தேடவப்படும்.	 லாசரு	 மிகவும்	
ஏடையாக	 இருந்ோலும்	 அவன்	 தேவனுககு	 ்பயந்ேவனாக	
காணப்படைான்.	 இருவரும்	 ைரிககிறாரகள்.	 	 ஐஸவரியவான்	
நரக்ததில்	 மிகவும்	 ககாடிய	 தவேடனப்படுகிறான்.	 லாசரு	
்பரதலாக்ததில்	 காணப்படுகிறான்.	 நரக்ததில்	 ைனிேனின்	
உணரவுகள்	ைாறி	த்பாவதில்டல.	ஐஸவரியவான்	‘தேவனுடைய	
வார்தடேககு	 கசவிககாடு்தது	 ைனந்திரும்்பாைல்	 த்பான	
்படியினால்	 நரக்ததுககு	 வந்திருககிதறன்’	 என்்படே	 நரக்ததில்	
உணருகிறான்.	ஐஸவரியவான்	ேன்	வீடைாரும்	இரடசிககப்பை	
தவண்டும்	என்று	எண்ணி	லாசருடவ	ேன்	வீடடுககு	அனுப்ப	
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கசால்லுகிறான்.	 “ஆபிரகாம்	அவடன	 தநாககி:	 அவரகளுககு	
தைாதசயும்	 தீரககேரிசிகளும்	 உண்டு,	 அவரகளுககு	அவரகள்	
கசவிககாடுககடடும்	என்றான்.	அேறகு	அவன்:	அப்படியல்ல,	
ேகப்பனாகிய	 ஆபிரகாதை,	 ைரி்ததோரிலிருந்து	 ஒருவன்	
அவரகளிை்ததிறகுப	த்பானால்	ைனந்திரும்புவாரகள்	என்றான்.	
அேறகு	 அவன்:	 அவரகள்	 தைாதசககும்	 தீரககேரிசிகளுககும்	
கசவிககாைாவிடைால்,	 ைரி்ததோரிலிருந்து	 ஒருவன்	
எழுந்துத்பானாலும்,	 நம்்பைாடைாரகள்	 என்று	 கசான்னான்	
என்றார”	(லூககா	16:29-31).	அோவது	தைாதசயும்	தீரகக்தேரிசிகளும்	
எழுதின	தவேம்	இருககிறது,	அேறகு	அவரகள்	கீழ்ப்படியடடும்	
என்று	 கசால்லுகிறார.	 இதிலிருந்து	 நாம்	 தவேைானது	 ஒரு	
ைனிேனின்	 ்பாவ்தடே	 உணர்தேவும்,	 ைனந்திரும்்பவும்	
த்பாதுைானோக	இருககிறது	என்்படே	அறிந்துககாள்ளுகிதறாம்.	
ஆகதவ	 இரடசிபபுககான	 ஒதர	 வழி	 தவேம்	 ைா்ததிரதை	
என்்படே	நாம்	உணர	தவண்டும்.	இந்ே	தவே்தடே	அறியாைல்	
சட்ப	ைககளுககு	நாம்	த்பாதிபத்பாைானால்	அது	்பாவம்.	

2. தேவனுடைய வார்தடே மா்ததிரதம ஒரு மனிேடை மறுபிறபபடையச் 
செய்யும்:

“அழிவுள்ள	வி்ததினாதல	அல்ல,	என்கறன்டறககும்	நிறகிறதும்	
ஜீவனுள்ளதுைான	தேவவசனைாகிய	அழிவில்லாே	வி்ததினாதல	
ைறு்படியும்	கெநிபபிககப்படடிருககிறீரகதள”	(1த்பதுரு	1:23).

	 ஒரு	 ைனிேன்	 ைறு்படியும்	 பிறககவில்டல	 என்றால்	
அவன்	 	 தேவனுடைய	 ராஜய்ததிறகு	 த்பாக	 முடியாது.	 ஒரு	
ைனிேன்	ைறு்படியும்	பிறகக	தேவனுடைய	வார்தடே	ைா்ததிரதை	
அடி்தேளைாக	 காணப்படுகிறது.	 அழிவில்லாே	 வி்ததினாதல	
ைறு்படியும்	 பிறந்தீரகள்	 என்று	 த்பதுரு	 கசால்லுகிறார.	
தேவனுடைய	வார்தடே	என்டறககும்	அழியாது.	ஆகதவோன்	
இதயசு	 கிறிஸது,	 ‘வானமும்	 பூமியும்	 ஒழிந்துத்பாம்	 என்	
வார்தடேகதளா	ஒழிந்துத்பாவதில்டல’	என்று	கசால்லுகிறார.	
நம்முடைய	சட்ப	ைககள்	ைறு்படியும்	பிறகக	தவண்டுைானால்	
நாம்	கசய்ய	தவண்டியது	ஒன்தற	ஒன்றுோன்.	அது	தேவனுடைய	
வார்தடேடய	 கேளிவாக	 த்பாதிகக	 தவண்டும்.	 தவே்தடே	
த்பாதிககாைல்	ஆ்ததுைாககள்	இரடசிககப்படுவாரகள்	என்்பது	
தகள்விககுறிதய.	 யாகதகாபும்	இடேதய	ோன்	கசால்லுகிறார,	
“அவர	 சி்தேங்ககாண்டு	 ேம்முடைய	 சிருஷ்டிகளில்	 நாம்	
முேற்பலன்களாவேறகு	 நம்டைச	 ச்ததிய	 வசன்ததினாதல	
கெநிபபி்தோர”	(யாகதகாபு	1:18).	தேவனுடைய	வசன்ததினால்	
ைடடுதை	 ஒரு	 ஆ்ததுைா	 மீண்டும்	 பிறகக	 முடியும்.	 தைலும்	
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தேவனுடைய	வார்தடேயானது	ஒரு	ஆ்ததுைாவின்	இருேய்தடே	
ஊடுருவும்	க்பாழுது,	 	அந்ே	ஆ்ததுைா	கேய்வீக	சு்பாவ்தடே	
க்பறும்.	 “இசடசயினால்	 உலக்ததிலுண்ைான	 தகடடுககு்த	
ேபபி,	திவவிய	சு்பாவ்ததுககுப	்பங்குள்ளவரகளாகும்க்பாருடடு,	
ைகா	 தைன்டையும்	 அருடையுைான	 வாககு்தே்தேங்களும்	
அடவகளினாதல	 நைககு	 அளிககப்படடிருககிறது”	 (2	 த்பதுரு	
1:4).	 ஒரு	 ைனிேன்	 ைறு்படியும்	 பிறககும்க்பாழுது,	 ஆவிககுரிய	
கனிகடள	 ககாடுககும்்படியாக	அவனுககு	 புதிய	 சு்பாவ்தடே	
ேருகிறோக	இருககிறது.	

3. தேவனுடைய வார்தடே மட்டுதம ஒரு மனிேனுக்கு விசுவாெ்தடே 
சகாடுக்கிறது:

	 ைனிேனுடைய	க்பாதுவான	சு்பாவம்	என்னகவன்றால்	
அவனுககு	 விசுவாசம்	 இருப்பதில்டல.	 எேறககடு்தோலும்	
அவிசுவாசம்	 நிடறந்ேவனாகதவ	 காணப்படுகிறான்.	
தவே்ததில்	 தேவன்	 ‘கவடலப்பைாதே’	 என்று	 கடைடள	
ககாடு்ததிருககிறார.	 ஆனால்	 ைனிேதனா	 எேறககடு்தோலும்	
எபக்பாழுதும்	 கவடலப்படுகிறவனாகதவ	 காணப்படுகிறான்.	
நைககு	 விசுவாசம்	 இல்லாேேறகு	 காரணம்	 நாம்	 தவே்ததின்	
்பககைாக	 திரும்புவது	 கிடையாது.	 ஆகதவோன்	 ்பவுல்,	
“விசுவாசம்	 தகள்வியினாதல	 வரும்,	 தகள்வி	 தேவனுடைய	
வசன்ததினாதல	வரும்”	 (தராைர	 10:17)	 என்று	கசால்லுகிறார.	
நாம்	தவே்தடே	வாசி்தது,	தியானிககவில்டலகயன்றால்	நைககு	
விசுவாசம்	 வராது.	 நாம்	 தவே்தடே	 வாசிககாைல்	 கெ்பம்	
கசய்ோல்	விசுவாசம்	வருைா?	இல்டல.	தவே்தடேக	தகளாே்படி	
கசவிடய	 விலககுகிறவனுடைய	 கெ்பமும்	 அருவருப்பானது	
என்று	 தவேம்	 கசால்லுகிறது.	 அதனக	 சையங்களில்	 நாம்	
விசுவாச்ததுககுரிய	வழிகடள	கேரிந்து	ககாள்வது	கிடையாது.	
உோரணைாக	 லூககா	 எழுதின	 சுவிதசஷம்	 ்ப்தோம்	
அதிகார்ததில்	 ஒரு	 சம்்பவ்தடே	 நாம்	 வாசிககிதறாம்.	 “பின்பு,	
அவரகள்	பிரயாணைாய்ப	த்பாடகயில்,	அவர	ஒரு	கிராை்ததில்	
பிரதவசி்தோர.	அங்தக	ைார்தோள்	என்னும்	த்பரககாண்ை	ஒரு	
ஸதிரீ	அவடர்த	ேன்	வீடடிதல	ஏறறுகககாண்ைாள்.	அவளுககு	
ைரியாள்	 என்னப்படை	 ஒரு	 சதகாேரி	 இருந்ோள்;	 அவள்	
இதயசுவின்	்பாே்தேருதக	உடகாரந்து,	அவருடைய	வசன்தடேக	
தகடடுகககாண்டிருந்ோள்.	ைார்தோதளா	்பற்பல	தவடலகடளச	
கசய்வதில்	 மிகவும்	 வரு்தேைடைந்து,	 அவரிை்ததில்	 வந்து:	
ஆண்ைவதர,	 நான்	 ேனிதய	 தவடலகசய்யும்்படி	 என்	
சதகாேரி	 என்டன	 விடடுவந்திருககிறடேக	 குறி்தது	 உைககுக	
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கடவயில்டலயா?	 எனககு	 உேவிகசய்யும்்படி	 அவளுககுச	
கசால்லும்	 என்றாள்.	 இதயசு	 அவளுககுப	 பிரதியு்தேரைாக:	
ைார்தோதள,	 ைார்தோதள,	 நீ	அதநக	 காரியங்கடளககுறி்ததுக	
கவடலப்படடுக	கலங்குகிறாய்.	தேடவயானது	ஒன்தற,	ைரியாள்	
ேன்டன	விடகைடு்பைாே	நல்ல	்பங்டக்த	கேரிந்துககாண்ைாள்	
என்றார”	(லூககா	10:38-42).	இன்டறககு	அதநக	ஊழியரகள்	இந்ே	
ைார்தோடளப	த்பான்று	காணப்படுகிறாரகள்.	தவே்தடே	விடடு	
அங்குமிங்குைாக	 சுறறி்ததிரிகிறாரகள்.	 எங்கு	 ்பணம்	 அதிைாக	
கிடைககுகைன்று	 திடைம்	 வகு்தது	 அங்கு	 கசல்லுகிறாரகள்.	
அவரகளுககு	தவே்தடே	வாசிப்பேறதகா,	கெ்பம்	கசய்வேறதகா	
தநரமிருப்பதில்டல.	 இது	 மிகவும்	 தவேடனயான	 ஒன்றாகும்.	
தேடவயானடே	நாம்	கேரிந்துககாள்ளுவது	மிக	அவசியைானது.	
நைககு	விசுவாசம்	தவண்டுைானால்	தேவனுடைய	வசன்தடே	
தியானிககும்	க்பாழுது	ைா்ததிரதை	வரும்.	

	 ஆதி்ததிருசசட்பயில்	 அபத்பாஸேலரகள்	 எவவாறு	
ஊழியம்	 கசய்ோரகள்	 என்்படே	 நாம்	 ்பாரப்பது	 நல்லது.	
அபத்பாஸேல	 நை்படிகள்	 16	 ஆம்	 அதிகார்ததில்	 ்பவுலும்	
சீலாவும்	 தேவனுடைய	 வார்தடேடயப	 த்பாதிககிறாரகள்.	
அதினால்	 அவரகள்	 அதநக	 அடிகள்	 அடிககப்படடு	
சிடறயில்	 அடைககப்படுகிறாரகள்.	 அந்ே	 சூழ்நிடலயிலும்	
அவரகள்	 தேவடன்த	 துதி்ததுப	 ்பாடுகிறாரகள்.	 அந்தநர்ததில்	
“சிடறசசாடலயின்	 அஸதி்பாரங்கள்	 அடசயும்்படியாகப	
பூமி	 மிகவும்	 அதிரந்ேது;	 உைதன	 கேவுககளல்லாம்	
திறவுண்ைது;	 எல்லாருடைய	 கடடுகளும்	 கைன்றுத்பாயிறறு.	
சிடறசசாடலககாரன்	 நி்ததிடர	 கேளிந்து,	 சிடறசசாடலயின்	
கேவுகள்	 திறந்திருககிறடேக	 கண்டு,	 கடடுண்ைவரகள்	
ஓடிபத்பானாரககளன்று	 எண்ணி,	 ்படைய்தடே	 உருவி்த	
ேன்டனக	ககாடலகசய்து	ககாள்ளபத்பானான்.	்பவுல்	மிகுந்ே	
ச்தேமிடடு:	நீ	உனககுக	ககடுதி	ஒன்றுஞ்	கசய்துககாள்ளாதே;	
நாங்கள்	 எல்லாரும்	 இங்தகோன்	 இருககிதறாம்	 என்றான்.	
அபக்பாழுது	 அவன்	 தீ்பங்கடளக	 ககாண்டுவரசகசால்லி,	
உள்தள	 ஓடி,	 நடுநடுங்கி,	 ்பவுலுககும்	 சீலாவுககும்	
முன்்பாக	 விழுந்து,	 	 அவரகடள	 கவளிதய	 அடை்ததுவந்து:	
ஆண்ைவன்ைாதர,	 இரடசிககப்படுவேறகு	 நான்	 என்ன	
கசய்யதவண்டும்	 என்றான்.	 	அேறகு	அவரகள்:	 கர்தேராகிய	
இதயசு	 கிறிஸதுடவ	 விசுவாசி,	 அபக்பாழுது	 நீயும்	 உன்	
வீடைாரும்	இரடசிககப்படுவீரகள்	என்று	கசால்லி,		அவனுககும்	
அவன்	வீடடிலிருந்ே	யாவருககும்	கர்தேருடைய	வசன்தடேப	
த்பாதி்தோரகள்”	 (அப	 16:26-32).	 இங்கு	 ்பவுலும்	 சீலாவும்	
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இதயசு	கிறிஸதுடவ	விசுவாசி	என்று	கசால்லி,	அவரகளுககு	
விசுவாசம்	 அளிகக்தேககோன	 தேவனுடைய	 வசன்தடேப	
த்பாதிககிறடேப	 ்பாரககிதறாம்.	 பிறகுோன்	 அவரகளுககு	
ஞானஸநானம்	ககாடுககிறடே	நாம்	வாசிககிதறாம்.	ஆகதவ	நாம்	
கர்தேருடைய	 வசன்தடேப	 த்பாதிககாைல்	 ஆ்ததுைாககளுககு	
சிறிதும்	 விசுவாசம்	 வராது	 என்்படே	 உணரதவண்டும்.	
ஆகதவோன்	தயாவான்	என்ன	தநாகக்ததிறகாக	இந்ே	தவேம்	
எழுேப்படடுள்ளது	 என்்படே	 நைககு	 விளககியுள்ளடே	 நாம்	
தயாவான்	சுவிதஷச்ததில்	்பாரககிதறாம்.	“இதயசு	தேவனுடைய	
குைாரனாகிய	கிறிஸது	என்று	நீங்கள்	விசுவாசிககும்்படியாகவும்,	
விசுவாசி்தது	 அவருடைய	 நாை்ததினாதல	 நி்ததியஜீவடன	
அடையும்்படியாகவும்,	 இடவகள்	 எழுேப்படடிருககிறது”	
(தயாவான்	20:31).	ஆகதவ	இதயசுகிறிஸதுடவ	விசுவாசிககாைல்	
ஒரு	 ஆ்ததுைாவும்	 ்பரதலாக்ததிறகு	 த்பாகமுடியாது.	 இதயசு	
கிறிஸதுடவ	 விசுவாசிகக	 தேவனுடைய	 வசனம்	 தேடவ	
என்்படே	நிடனவில்	ககாள்ளதவண்டும்.	

4. ஆண்ைவருடைய வெைம் நம்டம சு்ததிகரிக்கிறது/
பரிசு்தேபபடு்ததுகிறது:

	 கர்தேருடைய	 தவே்தடே	 வாசிககும்	 க்பாழுது	
ைடடுதை	 தேவ	 ஆவியானவர	 நம்முடைய	 ்பாவங்கடள	
கண்டி்தது	உணர்ததுவார.	தவே்ததிறகு	புறம்்பான	காரியங்கள்	
நம்மில்	 இருககுைானால்	 அடே	 நைககு	 கவளிப்படு்ததுவார.	
நம்முடைய	ேப்பான	எண்ணங்கள்,	நை்தடேகள்,	உணரசசிகள்	
அடன்ததிலும்	 நம்டை	 கண்டி்தது	 உணர்ததுவார.	
“புருஷரகதள,	 உங்கள்	 ைடனவிகளில்	 அன்புகூருங்கள்;	
அப்படிதய	கிறிஸதுவும்	சட்பயில்	அன்புகூரந்து,	ோம்	அடே்த	
திருவசன்தடேக	ககாண்டு	ேண்ணீர	முழுககினால்	சு்ததிகரி்தது,	
்பரிசு்தேைாககுகிறேறகும்,	கடறதிடர	முேலானடவகள்	ஒன்றும்	
இல்லாைல்	 ்பரிசு்தேமும்	 பிடையறறதுைான	 ைகிடையுள்ள	
சட்பயாக	 அடே்த	 ேைககுமுன்	 நிறு்ததிகககாள்வேறகும்	
ேம்டை்தோதை	 அேறகாக	 ஒபபுகககாடு்தோர”	 (எத்ப	 5:25-27).	
தேவனுடைய	 வசனம்	 ைடடுதை	 நம்டை	 சு்ததிகரிககும்.	 நாம்	
தேவனுடைய	 வார்தடேககுக	 கீழ்ப்படியும்த்பாது,	 தேவன்	
திருவசன்தடேக	ககாண்டு	ேண்ணீர	முழுககினால்	சு்ததிகரி்தது,	
்பரிசு்தேைாககுகிறார.	தேவனுடைய	வார்தடேயானது	நம்முடைய	
இருேய்ததில்	 இருககும்	 அசு்தேைான	 காரியங்கடள	 எடு்ததுப	
த்பாடும்.	 ஆகதவ	 ோன்	 இதயசு	 கிறிஸதுவும்	 ைாறகு	 எழுதிய	
சுவிதசஷ்ததில்	 ைனிேனுடைய	 இருேய்ததின்	 உண்டையான	
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நிடலடய	எடு்ததுககாடடுகிறார.	“எப்படிகயனில்,	ைனுஷருடைய	
இருேய்ததிறகுள்ளிருந்து	 க்பால்லாே	 சிந்ேடனகளும்,	
வி்பசாரங்களும்,	 தவசி்தேனங்களும்,	 ககாடல்பாேகங்களும்,	
களவுகளும்,	 க்பாருளாடசகளும்,	 துஷ்ை்தேனங்களும்,	 க்படும்,	
காைவிகாரமும்,	 வன்கண்ணும்,	 தூஷணமும்,	 க்பருடையும்,	
ைதிதகடும்	 புறப்படடுவரும்.	 க்பால்லாங்கானடவகளாகிய	
இடவககளல்லாம்	 உள்ள்ததிலிருந்து	 புறப்படடு	 ைனுஷடன்த	
தீடடுப்படு்ததும்	என்றார”	(ைாறகு	7:21-23).	்பரிசு்தே	ஆவியானவர	
தேவனுடைய	 வார்தடேடய	 ககாண்டு	 நம்	 உள்ளங்களில்	
த்பசுகின்றார.	நாம்	ேவறான	காரியங்கடளச	கசய்யும்	க்பாழுது	
நைது	்பாவ்தடே	சுடடிககாடடுகிறார.	அந்ே	எசசரிபபின்	மூலம்	
நைது	இருேய்தடே	்பாதுகா்ததுகககாள்ளமுடியும்.	“வாலி்பன்	ேன்	
வழிடய	எதினால்	சு்தேம்்பண்ணுவான்?	உைது	வசன்ததின்்படி	
ேன்டனக	 கா்ததுகககாள்ளுகிறதினால்ோதன”	 (சங்கீேம்	
119:9).	 அழுககான	 இருேய்தடே	 ககாண்டுள்ள	 ைனிேடன	
தேவன்	 ஒருத்பாதும்	 ஊழிய்ததில்	 ்பயன்்படு்தேைாடைார.	
அனுதினமும்	 ேன்	 இருேய்தடே	 ்பரிசு்தேைாக	 ்பாதுகா்ததுக	
ககாள்கிறவதன	தேவனுககு	பிரியைான	ோசனாவான்.	ஆகதவ	
நாம்	அனுதினமும்	 தவே்தடே	கிரைைாக	வாசிகக	 தவண்டும்.	
ைறற	பு்தேகங்கடளக	காடடிலும்	அதிகைான	தநரம்	ககாடு்தது	
தவே்தடே	ஆராய்ந்து,	தியானிகக	தவண்டும்.	அபக்பாழுது	நம்	
இருேயம்	்பரிசு்தேைாககப்படும்.	

5. ஆவிக்குரிய வாழக்டகடயக் கட்ை தேவனுடைய வார்தடே 
உேவுகிறது:

	 “இபக்பாழுதும்	 சதகாேரதர,	 நீங்கள்	 ்பகதி	
விரு்ததியடையவும்,	்பரிசு்தேைாககப்படை	அடனவருககுள்ளும்	
உங்களுககுச	 சுேந்ேர்தடேக	 ககாடுககவும்	 வல்லவராயிருககிற	
தேவனுககும்	 அவருடைய	 கிருட்பயுள்ள	 வசன்ததுககும்	
உங்கடள	ஒபபுகககாடுககிதறன்”	(அப	20:32)

	 ேமிழ்	 தவே்ததில்	 ்பகதிவிரு்ததியடையவும்	 என்று	
கைாழிப	 க்பயரககப்படடுள்ளது.	 ஆங்கில	 தவே்ததில்	
கேளிவாக	கடைப்பைவும்	 (Build	you	up)	என்று	கேளிவாகச	
கசால்லப்படுகிறது.	தவே்தடே	ஆராய்ந்து	அறிந்து	நடைமுடறப	
்படு்ததும்க்பாழுது	 நாம்	 ஆவிககுரிய	 வாழ்கடகயில்	
அனுதினமும்	 வளரந்து	 ககாண்டு	 த்பாதவாம்.	 இன்டறககு	
அதநக	ஊழியரகடள	சட்ப	ைககள்	ேவறாக	ைதிபபிடுகிறாரகள்.	
காரணம்	 என்னகவன்றால்	 தவே்ததின்	 ்படியான	 வாழ்கடக	
அவரகளில்	 காணப்படுவதில்டல.	 அதினால்	 சட்ப	 ைககள்	
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ஊழியரகடள	 நம்புவதில்டல.	 இது	 மிகவும்	 ்பரிோ்பைான	
ஒன்றாகும்.	நம்முடைய	ஆவிககுரிய	வாழ்கடகயில்	அனுதினமும்	
முன்தனறிச	 கசல்ல	 தவண்டும்.	 அவவாறு	 முன்தனறுவேறகு	
தேவனுடைய	வார்தடே	அடிப்படை்த	தேடவயாக	இருககிறது.	
ஆகதவோன்	எதரமியா	தீரககேரிசி	தேவனுடைய	வார்தடேடய	
உடககாண்தைன்	 என்று	 கசால்லுகிறார.	 “உம்முடைய	
வார்தடேகள்	கிடை்தேவுைதன	அடவகடள	உடககாண்தைன்;	
உம்முடைய	 வார்தடேகள்	 எனககுச	 சந்தோஷமும்,	 என்	
இருேய்ததுககு	ைகிழ்சசியுைாயிருந்ேது;	தசடனகளின்	தேவனாகிய	
கர்தோதவ,	உம்முடைய	நாைம்	எனககு்த	ேரிககப்படடிருககிறது”	
(எதரமியா	 15:16).	 த்பதுருவும்	 கூை	 சகலவிே	 ்பாவங்கடளயும்	
ஒழி்ததுவிடடு	 தேவனுடைய	 வசன்ததின்தைல்	 வாஞ்டசயாய்	
இருங்கள்	என்று	கசால்கிறார.	“சகல	துரககுண்தடேயும்,	சகலவிே	
க்பை்தடேயும்,	வஞ்சகங்கடளயும்,	க்பாறாடைகடளயும்,	சகலவிே	
புறங்கூறுேடலயும்	ஒழி்ததுவிடடு,	நீங்கள்	வளரும்்படி,	புதிோய்ப	
பிறந்ே	குைந்டேகடளபத்பால,	திருவசனைாகிய	களங்கமில்லாே	
ஞானப்பாலின்தைல்	வாஞ்டசயாயிருங்கள்”	(1த்பதுரு	2:2-3).

6. தேவனுடைய வார்தடேயாைது நம்டம ஞாைமுள்ளவரக்ளாக்கும்: 

	 “கிறிஸது	 இதயசுடவப்பறறும்	 விசுவாச்ததினாதல	
உன்டன	இரடசிபபுகதகறற	ஞானமுள்ளவனாகக்தேகக	்பரிசு்தே	
தவே	 எழு்ததுககடள,	 நீ	 சிறுவயதுமுேல்	 அறிந்ேவகனன்றும்	
உனககு்த	கேரியும்”	(2தீதைா	3:15).

	 சட்படயக	 கடடுவேறகும்	 குடும்்ப்தடே	
வழிநை்ததுவேறகும்	 நைககு	 தேவஞானம்	 தேடவயாக	
இருககிறது.	தேவனுடைய	வார்தடே	ைடடுதை	ஒரு	ைனிேடன	
ஞானமுள்ளவனாககும்.	 “உம்முடைய	 வசன்ததின்	 பிரசி்தேம்	
கவளிசசம்	 ேந்து,	 த்படேகடள	 உணரவுள்ளவரகளாககும்”	
(119:130).	 சட்பயின்	 இககடைான	 சூழ்நிடலகளில்	 தவே்ததின்	
்படியாக	தீரைானம்	எடுகக	ஞானம்	அவசியைாக	இருககிறது.	
ஆகதவ	 நாம்	 ஒவகவாருவரும்	 தவே்ததின்	 ்பககைாக	 திரும்பி	
ஞான்தடேப	க்பறறுகககாள்ளுவது	மிக	அவசியைானோகும்.	

7. கர்தேருடைய வெைம் நமக்கு நி்ததிய ஜீவடைக் சகாடுக்கிறது: 

	 “என்	 வசன்தடேக	 தகடடு,	 என்டன	அனுபபினவடர	
விசுவாசிககிறவனுககு	 நி்ததியஜீவன்	 உண்டு;	 அவன்	
ஆககிடன்த	 தீரபபுககுட்பைாைல்,	 ைரண்தடேவிடடு	 நீங்கி,	
ஜீவனுககுட்படடிருககிறான்	என்று	கைய்யாகதவ	கைய்யாகதவ	
உங்களுககுச	கசால்லுகிதறன்”	(தயாவான்	5:24).	
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	 நாம்	 நி்ததிய	 ஜீவடனப	 க்பறறுக	 ககாள்ள	
தேவனுடைய	 வார்தடே	 உேவி	 கசய்கிறது.	 தேவனுடைய	
வார்தடே	ஒரு	ைனிேடன	நரக்ததிலிருந்து	ேபபுவிகக	முடியும்.	
தேவனுடைய	 வசன்தடேக	 தகடடு	 அேன்்படி	 நைவாைல்	
இருந்ோல்	 நைககுள்	 நி்ததிய	 ஜீவன்	 இராது.	 தேவனுடைய	
வார்தடே	 ைடடுதை	 நைககு	 நி்ததிய	 ஜீவன்	 உண்டு	 என்று	
கசால்லுகிறது.	 “உங்களுககு	 நி்ததியஜீவன்	 உண்கைன்று	
நீங்கள்	அறியவும்,	தேவகுைாரனுடைய	நாை்ததின்தைல்	நீங்கள்	
விசுவாசைாயிருககவும்,	 தேவகுைாரனுடைய	 நாை்ததின்தைல்	
விசுவாசைாயிருககிற	உங்களுககு	இடவகடள	எழுதியிருககிதறன்”	
(1	தயாவான்	5:13).	

8. தேவனுடைய வார்தடேயாைது சமய்யாை ெமாோை்தடேக் 
சகாடுக்கும்:

	 “அவர	 ேம்முடைய	 ெனங்களுககும்	 ேம்முடைய	
்பரிசு்தேவான்களுககும்	சைாோனம்	கூறுவார”	(சங்கீேம்	85:8).	

	 இந்ே	 உலக்ததில்	 ்பலவிேைான	 குைப்பைான	
சூழ்நிடலயிலும்,	 ்பாடுகள்,	 உ்ப்ததிரவங்கள்	 ை்ததியிலும்	
தேவனுடைய	வார்தடே	ைடடுதை	கைய்யான	சைாோன்தடேக	
ககாடுகிறோக	 இருககிறது.	 இந்ே	 உலக்ததில்	 தேவனுடைய	
வார்தடேடய்த	ேவிர்தது	ைறற	எந்ே	காரியங்களிலும்	கைய்யான	
சைாோன்தடே	காணமுடியாது.	

9. கர்தேருடைய வெைம் சமய்யாை ெநதோஷ்தடேக் சகாடுக்கிறது: 

	 “உம்முடைய	வார்தடேகள்	கிடை்தேவுைதன	அடவகடள	
உடககாண்தைன்;	 உம்முடைய	 வார்தடேகள்	 எனககுச	
சந்தோஷமும்,	 என்	 இருேய்ததுககு	 ைகிழ்சசியுைாயிருந்ேது”	
(எதரமியா	15:16).	

	 தேவனுடைய	வார்தடேடய	கிரைைாக	வாசி்தது	தியானம்	
்பண்ணி	 ்பைகும்க்பாழுது	 அடேவிை	 கைய்யான	 சந்தோஷம்	
தவறு	 எதுவும்	 இருகக	 முடியாது	 என்்படே	 உணரதவாம்.	
தேவனுடைய	 சந்தோஷம்	 நம்மில்	 நிடல்ததிருககும்்படிககும்,	
நம்முடைய	 சந்தோஷம்	 நிடறவாயிருககும்்படிககும்	 நாம்	
கர்தேருடைய	 தவே்தடே	 ஆராய்ந்து	 அேன்்படி	 கசய்வது	
அவசியைாகும்	 (தயாவான்	 15:11).	 தைலும்	 தேவனுடைய	
வசனம்	 க்பாறுடைடயயும்,	 ஆறுேடலயும்,	 நம்பிகடகடயயும்	
ேருகிறோக	 இருககிறது.	 “தேவவசன்ததினால்	 உண்ைாகும்	
க்பாறுடையினாலும்	 ஆறுேலினாலும்	 நாம்	 நம்பிகடகயுள்ள
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வரகளாகும்்படிககு,	 முன்பு	 எழுதியிருககிறடவககளல்லாம்	
நைககுப	த்பாேடனயாக	எழுதியிருககிறது”	 (தராைர	 15:4).	 நாம்	
எபக்பாழுது	தேவனுடைய	வசன்தடேப	புறககணிககின்தறாதைா	
அபக்பாழுது	இடவககளல்லாம்	நம்டைவிடடு	நீங்கிவிடும்.	

10. தேவனுடைய வார்தடேயாைது சகட்டுபதபாகிறவரகளுக்கு 
மடறசபாரு்ளாக இருக்கும்:

	 ்பவுல்	 தவே்ததில்	 திருவசன்தடேப	 பிரசங்கம்்பண்ணு	
என்று	 கேளிவாகச	 கசால்லியிருககிறார.	 ைறகறந்ேக	 கடடுக	
கடேகடளதயா,	 த்பாலியான	 அறபுே	 கூடைங்கடளதயா	
நை்ததும்்படியாக	 தவேம்	 த்பாதிககவில்டல.	 இன்டறககு	
ெனங்கள்	 அதநகம்	 த்பர	 இேனால்	 ஏைாந்து	 த்பாகிறாரகள்.	
தேவனாதல	 கூைாே	 காரியம்	 ஒன்றுமில்டல	 ோன்,	 ஆனால்	
ைனிேனால்	 ஒரு	 அறபுேமும்	 கசய்ய	 முடியாது.	 நீங்கள்	
தேவனுடைய	 வசன்தடேப	 த்பாதிககும்க்பாழுது,	 தேவனால்	
கேரிந்து	 ககாள்ளப்படை	 ைககள்	 ைடடுதை	 தேவனுடைய	
வசன்தடே	 ஏறறுக	 ககாள்வாரகள்.	 ஆகதவ	 ஊழியரகளாக	
நாம்	 க்பாய்கடள	 த்பசிதயா	 அல்லது	 கடடுககடேகடள	
த்பசிதயா	 ெனங்கடள	 ஏைாறற	 தவண்டிய	 அவசியதை	
இல்டல.	அவவிேைாக	த்பாதிககும்்படி	தவேம்	நைககு	அனுைதி	
ககாடுககவில்டல.	 ஆகதவோன்	 ்பவுல்,	 “எங்கள்	 சுவிதசஷம்	
ைடறக்பாருளாயிருந்ோல்,	 ககடடுபத்பாகிறவரகளுகதக	 அது	
ைடறக்பாருளாயிருககும்”	(2	ககாரி	4:3)	என்று	கசால்லுகிறார.	
அேனால்	 தவே	 வசன்தடே	 புரடைாைலும்,	 ே்ததிரைான	
காரியங்கடள	 உடபுகு்தோைலும்	 த்பாதிககதவண்டுகைன்று	
எசசரிககிறார	(2	ககாரி	4:2).	விடேடய	(வசன்தடே)	விடேப்பது	
ைா்ததிரதை	நம்	கைடை,	விடளடயச	கசய்வது	கர்தேர.	

	 இதயசு	கிறிஸதுவும்	இந்ே	உலக்ததில்	ஊழியம்	கசய்யும்	
க்பாழுது	அதநகர	இரடசிககப்படைாரகள்	 என்று	 தவே்ததில்	
்பாரகக	 முடிவதில்டல.	 இதயசு	 கிறிஸதுவின்	 த்பாேடனடயக	
தகடை	சீஷரகளும்	கூை	பின்	வாங்கினாரகள்	என்று	தவே்ததில்	
வாசிககிதறாம்.	 சுவிதசஷம்	 எல்தலாரும்	 ஏறறுகககாள்ள	
ைாடைாரகள்	 ஆகதவ	 ோன்	 இதயசு	 கிறிஸதுவும்	 ை்ததேயு	
எழுதிய	 சுவிதசஷ்ததில்	 இவவிேைாக	 கெ்பம்	 ்பண்ணுகிறார.	
“பிோதவ!	வான்ததுககும்	பூமிககும்	ஆண்ைவதர!	இடவகடள	
ஞானிகளுககும்	 கல்விைான்களுககும்	 ைடற்தது,	 ்பாலகருககு	
கவளிப்படு்ததின்படியால்	 உம்டை	 ஸதோ்ததிரிககிதறன்”	
(ை்ததேயு	 11:25).	 எல்தலாரும்	 சுவிதசஷ்தடே	 ஏறறுகககாள்ள	
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ைாடைாரகள்	 என்்பது	 உண்டைோன்.	 இருந்ேத்பாதிலும்	
எல்தலாருககும்	 சுவிதசஷ்தடே	 அறிவிககும்	 ்படியாக	
தேவன்	 கடைடளயிடுகிறார.	 ஏகனனில்	 தேவனால்	 கேரிந்து	
ககாள்ளப்படை	 ைககள்	 யார	 என்்பது	 நைககு்த	 கேரியாது.	
ஆகதவ	 சுவிதசஷ்தடே	 கேளிவாக	 த்பாதிப்பது	 நம்முடைய	
கைடையாகும்.	ஆகதவ	ோன்	இதயசு	கிறிஸது	‘வரு்தேப்படடுப	
்பாரஞ்சுைககிறவரகதள	 நீங்கள்	 எல்லாரும்	 என்னிை்ததில்	
வாருங்கள்	நான்	உங்களுககு	இடளப்பாறுேல்	ேருதவன்’	என்று	
எல்தலாருககும்	 க்பாதுவான	 அடைபட்ப	 ககாடுககிறார.	
அதநகர	 தவே்தடே்த	 ேவறாக	 புரிந்து	 ககாள்ளுகிறாரகள்.	
அப்படிப்படைவரகளுககும்	தவேம்	ஒரு	ைடற	க்பாருள்	ோன்.	
“நீங்கள்	தவேவாககியங்கடளயும்,	தேவனுடைய	வல்லடைடயயும்	
அறியாேதினாலல்லவா	ேப்பான	எண்ணங்	ககாள்ளுகிறீரகள்?”	
(ைாறகு	 12:24).	 ஆகதவோன்	 ்பவுல்	 ககாரிந்தியருககு	 எழுதின	
நிரு்ப்ததில்,	 “கென்ைசு்பாவைான	 ைனுஷதனா	 தேவனுடைய	
ஆவிககுரியடவகடள	ஏறறுகககாள்ளான்;	அடவகள்	அவனுககுப	
ட்ப்ததியைாக்த	தோன்றும்;	அடவகள்	ஆவிகதகறறபிரகாரைாய்	
ஆராய்ந்து	 நிோனிககப்படுகிறடவகளானோல்,	 அடவகடள	
அறியவுைாடைான்.	 ஆவிககுரியவன்	 எல்லாவறடறயும்	
ஆராய்ந்து	 நிோனிககிறான்;	 ஆனாலும்	 அவன்	
ைறகறாருவனாலும்	 ஆராய்ந்து	 நிோனிககப்பைான்”	 (1ககாரி	
2:14-15).	 தேவனால்	 கேரிந்து	 ககாள்ளப்பைாே	 ைனிேனுககு	
சுவிதசஷைானது	 ட்ப்ததியைாக்தோன்	 தோன்றும்.	 தேவனால்	
கேரிந்துககாள்ளப்படை	 ைனிேன்	 ைா்ததிரதை	 தேவனுடைய	
வசன்தடே	ஏறறுகககாண்டு	ைனந்திரும்புவான்.	

11. கர்தேருடைய வெைம் ேவறாை உபதேெஙகளிலிருநது நம்டமக் 
கா்ததுக்சகாள்ள உேவுகிறது:

	 	இன்டறககு	திருசசட்பகள்	தவே்தடேப	புறககணி்ததுவிடடு	
அதநக	 கள்ளப	 த்பாேடனகடள	 உடபுகு்ததியுள்ளது.	 இதில்	
க்பந்ேதகாஸதே	 சட்பககு	 க்பரும்	 ்பங்கு	 உள்ளது.	 நாளுககு	
நாள்	 கள்ளப	 த்பாேடனகள்	 அதிகரி்ததுக	 ககாண்தை	
த்பாகிறது.	 இவவிேைான	 ேவறான	 த்பாேடனகளிலிருந்து	
நம்டையும்,	 நம்முடைய	 திருசசட்பயும்	 ்பாதுகா்ததுகககாள்ள	
தேவனுடைய	 வார்தடே	 ைடடுதை	 தேடவயாக	 இருககிறது.	
அபத்பாஸேல	நை்படிகள்	17-ம்	அதிகார்ததில்	்பவுல்	க்பதராயா	
்படைண்ததில்	 கர்தேருடைய	 வசன்தடேப	 த்பாதிககிறார.	
“அந்ேப	 ்படைண்தோர	 ைதனாவாஞ்டசயாய்	 வசன்தடே	
ஏறறுகககாண்டு,	 காரியங்கள்	 இப்படியிருககிறோ	 என்று	
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தினந்தோறும்	 தவேவாககியங்கடள	 ஆராய்ந்து்பார்தேதினால்,	
கேசதலானிகதகயில்	 உள்ளவரகடளப்பாரககிலும்	
நறகுணசாலிகளாயிருந்ோரகள்”	(அப	17:11).	த்பாதி்தேது	்பவுலாக	
இருந்ே	 க்பாழுதும்	 அந்ே	 ்படைண்தோர	 தேவனுடைய	
வார்தடேடய	ஆராய்ந்து	்பாரககிறாரகள்.	அேனால்	அவரகள்	
நறகுணசாலிகளாகக	 காணப்படைாரகள்.	 ஆனால்	 இன்டறய	
நாடகளில்	 அவவிேைான	 ைககடள	 காண்்பது	 அரிோக	
இருககிறது.	ஆகதவோன்	்பவுல்,	“நான்	த்பானபின்பு	ைந்டேடய்த	
ேப்பவிைாே	 ககாடிோன	 ஓநாய்கள்	 உங்களுககுள்தள	 வரும்.	
உங்களிலும்	 சிலர	 எழும்பி,	 சீஷரகடள்த	 ேங்களிை்ததில்	
இழு்ததுகககாள்ளும்்படி	 ைாறு்பாைானடவகடளப	
த்பாதிப்பாரககளன்று	அறிந்திருககிதறன்.	ஆன்படியால்,	 நான்	
மூன்று	 வருஷ	 காலைாய்	 இரவும்	 ்பகலும்	 கண்ணீதராதை	
இடைவிைாைல்	 அவனவனுககுப	 பு்ததி	 கசால்லிக	 ககாண்டு	
வந்ேடே	 நிடன்தது	 விழி்ததிருங்கள்”	 (அப	 20:29-31)	 என்று	
கசான்னார.	 இன்டறககு	 ெனங்கள்	 சட்பயில்	 த்பாதிப்படே	
தவே்ததில்	இருககிறோ	இல்டலயா	என்று	ஆராய்ந்து	்பாரப்பதே	
கிடையாது.	 ஆகதவ	 ேவறான	 உ்பதேசங்கள்	 ைலிந்து	 த்பாய்க	
கிைககின்றது.	தவே்தடே	புறககணிககிககும்	க்பாழுது	ேவறான	
உ்பதேசங்கள்	 உடபுகுந்து	 விடுகிறது.	 “க்பால்லாேவரகளும்	
எ்தேரகளுைானவரகள்	 தைாசம்த்பாககுகிறவரகளாகவும்,	
தைாசம்	 த்பாகிறவரகளாகவுமிருந்து	 தைன்தைலும்	
தகடுள்ளவரகளாவாரகள்.	நீ	கறறு	நிசசயி்ததுகககாண்ைடவகளில்	
நிடல்ததிரு”	 (2தீதைா	 3:13-14).	 ஆகதவ	 நாம்	 பிசாசின்	
ேந்திரங்களுககு	 விலகி,	 நம்டைப	 ்பாதுகா்ததுக	 ககாள்ளும்	
்படி	 தவே்தடே	 அனுதினமும்	 தியானிப்பது	 நைககும்,	 நைது	
குடும்்ப்ததிறகும்,	நைது	திருசசட்பககும்	நல்லது.	

“துன்மவாரக்்கருனைய ஆ்�வாெனையில் நை்வாமலும், பவாவி்களுனைய 
்ழியில் நில்�வாமலும், பரியவாெக்்கவாரர உட்்கவாரும் இைத்தில் 

உட்்கவாரவாமலும், ்கரத்்தருனைய ்்்தத்தில் பிரியமவாயிருநது, இரவும் 
ப்கலும் அ்ருனைய ்்்தத்தில் தியவாைமவாயிருக்கிறே மனுஷன் 

பவாக்கிய்வான்” (ெஙகீ்தம் 1:1-2)

கர்தேர ோதம இநே வார்தடேகட்ள ஆசீரவதிபபாராக! ஆசமன்!




