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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 செயல்கள் 
	 புதிய	 ஏற்பாட்டில்	 எவ்விதமபாக	 ததவனுடைய	
வபார்தடதடய	டமயப்டு்ததி	த்பாதிககப்ட்ைது	என்டதயும்,	
அதனுடைய	 கிரிடயகள்	 குறி்ததும்	 இநத	 டகதயட்டில்	 நபாம்	
சிநதிபத்பாம்.	 ஆணைவரபாகிய	 இதயசுகிறிஸ்து,	 ்வுல்,	 த்துரு	
த்பானதறபாரகள்	ததவனுடைய	வபார்தடதடய	டமயப்டு்ததிதய	
த்பாதி்ததபாரகள்.	இனடறககு	ஏற்டுகிற	குழப்மபான	சூழ்நிடை	
எனனவவனறபால்,	் டழய	ஏற்பாடு	ததடவயில்டை	புதிய	ஏற்பாடு	
மபா்ததிரம்	த்பாதுவமனகிறபாரகள்.	ஆனபால்	்டழய	ஏற்பாட்டில்	
புதிய	 ஏற்பாடு	 மடறநதிருககிறது,	 புதிய	 ஏற்பாட்டில்	 ்டழய	
ஏற்பாடு	வவளியரஙகமபாய்	இருககிறது.	ஆகதவ	் டழய	ஏற்பாடு	
இல்ைபாமல்	புதிய	ஏற்பாடு	இல்டை.	புதிய	ஏற்பாட்டில்	்டழய		
ஏற்பாட்டு	 வசனஙகள்	 அதநக	 இைஙகளில்	 தமறதகபாள்கள்	
கபாட்ைப்ட்டு,	விளககப்ட்டுள்ளது.

என்றும் அழியாத ததவனுடைய வார்தடத:

	 “ நி ய பா ய ப பி ர ம பா ண ்த டத ய பா ன பா லு ம்	
தீரககதரிசனஙகடளயபானபாலும்	 அழிககிறதறகு	 வநததன	
எனறு	 எணணிகவகபாள்ளபாததயுஙகள்;	 அழிககிறதறகு	 அல்ை,	
நிடறதவறறுகிறதறதக	வநததன”	(ம்த	5:17).

	 ஆணைவரபாகிய	 இதயசு	 கிறிஸ்து	 இநத	 உைக்ததில்	
வநது	 உ்ததசி்தத	 தவத	 ச்ததியஙகடள	 கவனி்தத	 யூதரகள்,	
இதயசுகிறிஸ்து	 தவத்ததிறகு	 முரணபான	 த்பாதடனடயக	
வகபாடுககிறபார	 எனறு	 நிடன்ததபாரகள்.	 ஆனபால்	 இதயசு	
கிறிஸ்து,	 நபான	 நியபாயபபிரமபாண்தடத	 அழிககிறதறகு	
அல்ை,	 நிடறதவறறுவதறதக	 வநததன	 எனறு	 வசபானனபார.		
தமலுமபாக	 இதயசு,	 “வபானமும்	 பூமியும்	 ஒழிநதுத்பானபாலும்,	
நியபாயபபிரமபாண்ததிலுள்ளவதல்ைபாம்	 நிடறதவறுமளவும்,	
அதில்	ஒரு	சிறு	எழு்ததபாகிலும்,	ஒரு	எழு்ததின	உறுப்பாகிலும்	
ஒழிநதுத்பாகபாது	 எனறு	 வமய்யபாகதவ	 உஙகளுககுச்	
வசபால்லுகிதறன”	 (ம்த	 5:18)	எனறு	வசபானனபார.	ஆகதவ	இநத	
தவதமபானது	 ஒருககபாலும்	 ஒழிநது	 த்பாகபாது	 என்டத	 நபாம்	
முநதி	அறியதவணடும்.	இடததய	தபான	மபாறகு	சுவிதசஷ்ததிலும்,		
“வபானமும்	 பூமியும்	 ஒழிநதுத்பாம்,	 என	 வபார்தடதகதளபா	
ஒழிநதுத்பாவதில்டை”	 (மபாறகு	 13:31)	 எனறு	 வசபால்லுகிறபார.	
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ஆகதவதபான	 இதயசுகிறிஸ்து	 ஜனஙகளுககு	 உ்ததசிகடகயில்	
தவத்தடத	 தமறதகபாள்	 கபாட்டுகிறபார.	 இவ்விதமபாக	 தவத்தடத	
டமயப்டு்ததி	 த்சுடகயில்	 யூதரகள்	 இதயசுவின	 தமல்	
கல்லுகடள	 எறிய	 முற்டுகிறபாரகள்.	 அபவ்பாழுதும்	 இதயசு	
கிறிஸ்து	தவத	வபாககியஙகடளதய	சுட்டிக	கபாணபிககிறபார.	இநத	
சம்்வ்தடத	 	 நபாம்	 தயபாவபான	 சுவிதசஷ்ததில்	 ்பாரககைபாம்.	
“ததவரகளபாயிருககிறீரகள்	எனறு	நபான	வசபானதனன	என்தபாய்	
உஙகள்	தவத்ததில்	எழுதியிருககவில்டையபா?	ததவவசன்தடதப	
வ்றறுகவகபாணைவரகடள்த	 ததவரகள்	 எனறு	 அவர	
வசபால்லியிருகக,	 தவதவபாககியமும்	 தவறபாததபாயிருகக,	
பிதபாவினபால்	 ்ரிசு்ததமபாககப்ட்டும்,	 உைக்ததில்	
அனுப்ப்ட்டும்	 இருககிற	 நபான	 எனடன்த	 ததவனுடைய	
குமபாரன	எனறு	வசபானனதினபாதை	ததவதூஷணஞ்	வசபானனபாய்	
எனறு	நீஙகள்	வசபால்ைைபாமபா?”	(தயபாவபான	10:34-36).	

	 இதிலிருநது	 நபாம்	 முககியமபாக	 கறறுகவகபாள்ளுகிற	
்பாைம்	 எனனவவனறபால்	 ததவனுடைய	 வபார்தடதயபானது	
நம்முடைய	வபாழ்கடகயில்	ஒவ்வவபாரு	அடியிலும்	டமயமபாகக	
கபாணப்ைதவணடும்.	சட்	மககடளயும்	நபாம்	அவ்விதமபாகதவ	
வழிநை்ததிச்	 வசல்ைதவணடும்.	 நபாம்	 ததவனுடைய	
வபார்தடதடய	மறநது	அடத	விட்டு	விைகிச்	வசல்லும்வ்பாழுது	
ததபால்விகடளயும்,	 சரிவுகடளயும்	 சநதிகக	 தநரிடும்.	
இனடறககு	 ததவனுடைய	 வபார்தடதடய	 டமயமபாக	 டவ்தது	
த்பாதிகக	 தவணடிய	 திருச்சட்யபானது	 அதில்	 முறறிலுமபாக	
தவறுகிறது.	ஏன	இனடறககு	திருச்சட்யபானது	ததவனுடைய	
வபார்தடதடய	 புறககணிககிறது?	 தயபாவபான	 எழுதின	
சுவிதசஷ்ததில்	 இதயசு:	 “ததவன	 உஙகள்	 பிதபாவபாயிருநதபால்	
எனனிை்ததில்	 அன்பாயிருபபீரகள்.	 ஏவனனில்	 நபான	
ததவனிை்ததிலிருநது	 வநதிருககிதறன;	 நபான	 சுயமபாய்	
வரவில்டை,	அவதர	எனடன	அனுபபினபார.	என	வசன்தடத	
நீஙகள்	 ஏன	 அறியபாமலிருககிறீரகள்?	 என	 உ்ததச்தடதக	
தகட்க	மனதில்ைபாதிருககிறதினபால்	அல்ைவபா?”	(தயபாவபான	8:42-
43)	எனறு	்திைளிககிறபார.	இனடறககு	திருச்சட்களில்	மககள்	
ததவனுடைய	 வபார்தடதடயக	 தகட்க	 விருப்மறறவரகளபாக	
இருககிறபாரகள்.	இது	் பாவ	இயல்பின	வசயைபாகும்.		இருதயமபானது	
சிறுவயது	 வதபாைககமுதல்	 எபவ்பாழுதும்	 ததவனுடைய	
வசன்ததிறகு	 எதிர்ததத	 வசயல்்டுகிற	 கடின	 இருதயமபாகும்.	
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யார ததவனால் பிறநத மனிதன்?

 ததவனுடைய	 வபார்தடதககுச்	 வசவிசபாய்கக	
மனதில்ைபாமல்	 இருககிற	 எநதவவபாரு	 மனிதனும்	 ததவனபால்	
பிறநதவனல்ை.	அப்டியபானபால்,	 ததவனபால்	பிறநத	மனிதடர	
நபாம்	எப்டி	இனம்	கணடு	வகபாள்ளுவது?	ததவனபால்	பிறநத	
மனிதரகள்	எவரும்	ததவனுடைய	வபார்தடதயினதமல்	இருதய	
வபாஞ்டசடயக	வகபாணடிருப்பாரகள்.	ததவனுடைய	வபார்தடதககு	
கீழ்ப்டிவது	அவரகளுடைய	விருப்மபாக	கபாணப்டும்.	 நபாம்	
ததவனுடைய	 வபார்தடதககு	 கீழ்ப்டியவில்டைவயனறபால்,	
நபாம்	 பிசபாசினபால்	 உணைபானவரகள்	 எனறு	 ஆணைவரபாகிய		
இதயசு	 வசபால்லுகிறபார.	 “நீஙகள்	 உஙகள்	 பிதபாவபாகிய	
பிசபாசபானவனபால்	 உணைபானவரகள்;	 உஙகள்	 பிதபாவினுடைய	
இச்டசகளின்டி	 வசய்ய	 மனதபாயிருககிறீரகள்;	 அவன	
ஆதிமுதறவகபாணடு	 மனுஷவகபாடை்பாதகனபாயிருககிறபான;	
ச்ததியம்	 அவனிை்ததிலில்ைபாத்டியபால்	 அவன	 ச்ததிய்ததிதை	
நிடைநிறகவில்டை;	 அவன	 வ்பாய்யனும்	 வ்பாய்ககுப	
பிதபாவுமபாயிருககிற்டியபால்	 அவன	 வ்பாய்த்சும்த்பாது	
தன	 வசபாநத்ததில்	 எடு்ததுப	 த்சுகிறபான”	 (தயபாவபான	
8:44).	 இநத	 உைக்ததில்	 இரணடுவிதமபான	 மககதள	
இருககிறபாரகள்.	 ஒரு	 சபாரபார	 ததவனுடைய	 வசன்ததினபால்	
உயிரபபிககப்ட்ைவரகள்.	 மறவறபாரு	 சபாரபார	 ்பாவ்ததினபால்	
மரி்ததவரகள்.	 இதறகு	 இடைப்ட்ை	 நிடையில்	 எவரும்	
இைர.	 தவத்ததிறகு	 கீழ்ப்டியபாதவரகள்,	 வவளிபபுற்ததில்	
்கதிககுரிய	 ததபாறறமிருககைபாம்,	 ஆனபால்	 உள்ளபான	
நிடையிதைபா	 மரி்ததவரகள்.	 உயிரபபிககப்ைபாத	 மனிதன	
வஜனம	 சு்பாவ்ததினபால்	 ஆட்வகபாணடுள்ளபான.	 ஆகதவதபான	
இதயசு	கிறிஸ்து,	ச்ததியம்	அவனிை்ததிலில்ைபாத்டியபால்	அவன	
ச்ததிய்ததிதை	நிடைநிறகவில்டை	எனகிறபார.	ஆகதவ	ஆவியினபால்	
உயிரபபிககப்ைபாத	 மனிதன	 இதயசுடவ	 ஏறறுகவகபாள்ளபான.	
ததவனபால்	பிறநதவன	எவனும்	இநத	தவத்தடத	விசுவபாசி்தது,	
அதன்டி	 வசய்வபான.	 “நபான	 உஙகளுககுச்	 ச்ததிய்தடதச்	
வசபால்லுகிற்டியினபாதை	நீஙகள்	எனடன	விசுவபாசிககிறதில்டை.	
ததவனபால்	 உணைபானவன	 ததவனுடைய	 வசனஙகளுககுச்	
வசவிவகபாடுககிறபான;”	 (தயபாவபான	 8:45,47).	 ஒரு	 வமய்யபான	
ஊழியனுடைய	வபாழ்கடகயிலும்,	விசுவபாசியின	வபாழ்கடகயிலும்	
ததவனுடைய	வபார்தடத	மட்டுதம	டமயமபாகக	கபாணப்டும்.	
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ஆவியின் கனிககாடுகக உதவும் ததவனுடைய வார்தடத:

	 இதயசு	 கிறிஸ்து	 தம்முடைய	 பிள்டளகளுககு	 ஒரு	
கட்ைடளடயக	 வகபாடுககிறபார.	 “நீஙகள்	 எனனிை்ததில்	
அன்பாயிருநதபால்	 என	 கற்டனகடளக	 டககவகபாள்ளுஙகள்”	
(தயபாவபான	 14:15).	 ச்ததிய்ததின	 ்டி	 நைககபாத	 எநதவவபாரு	
ததவனில்	 அனபு	 கூறபாதவனபாவபான.	 இனடறககு	 சீர்ததிரு்தத	
ச்ததிய்தடதப	 த்பாதிககிற	 சட்களில்	 இரட்சிககப்ட்ை	
விசுவபாசிகள்	 எ்ததடனபத்ர	 என்டத	 டகவிட்டு	
எணணிவிைைபாம்.	 எனனவவபாரு	 ்ரிதபா்மபான	 நிடை	 இது.	
இரட்சிககப்ைபாத	ஒவ்வவபாருவரும்	ததவனுடைய	வசன்ததிறகு	
வசவிவகபாடுகக	மனதறறவரகதள.	

	 ததவனுடைய	வசன்ததின்டி	வசய்கிறவரகளில்	ஆவியின	
கனி	கபாணப்டும்.	“நபான	வமய்யபான	திரபாட்சச்வசடி,	என	பிதபா	
திரபாட்ச்தததபாட்ைககபாரர.	எனனில்	கனிவகபாைபாதிருககிற	வகபாடி	
எதுதவபா	அடத	அவர	அறு்ததுபத்பாடுகிறபார;	கனிவகபாடுககிற	
வகபாடி	 எதுதவபா,	 அது	 அதிக	 கனிகடளக	 வகபாடுககும்்டி,	
அடதச்	சு்ததம்்ணணுகிறபார”	(தயபாவபான	15:1-2).	ஒரு	மனிதனின	
இருதய்ததில்	 ததவனுடைய	 வபார்தடத	 இருககும்வ்பாழுது	
கனிவகபாடுககிற	வபாழ்கடகக	கபாணப்டும்.	அவரகளில்	ஆ்ததும	
தபாகஙகள்	கபாணப்டும்.	ததவடன	அறிநதிரபாதவரகடள	ததவன	
்ககமபாக	வழிநை்ததும்	்டியபாக	அதிகப	பிரயபாசப்டுவபாரகள்.	
தனிப்ட்ை	 ஆவிககுரிய	 வபாழ்கடகயிலும்	 நறசபாட்சி	 வ்றறு	
வபாழுவபாரகள்.	 ஆகதவதபான	 ததவனுடைய	 பிள்டளகடள	
கனிகளினபாதை	அறிவீரகள்	எனறு	இதயசு	வசபானனபார.	

	 நம்முடைய	வபாழ்கடகயில்	ததவனுடைய	வபார்தடததயபாடு	
நம்டம	 நபாதம	 ஒபபிட்டு	 ஆரபாய்நது	 ்பாரப்து	 நைமபானது.	
நம்டம	 நபாதம	 ஆரபாயபாமல்	 ததவனுடைய	 பிள்டளவயனறு	
எணணிகவகபாணடு	வபாழ்நது	 ஏமபாநது	 த்பாவது	 மதியீனமபான	
வசயைபாகும்.	 நம்முடைய	 வபாழ்கடகயில்	 ஆவியின	 கனி	
கபாணப்ைவில்டையபானபால்,	நபாம்	ததவனுடைய	வசன்ததினபால்	
பிறநதவரகள்	 அல்ை.	 ஆகதவதபான	 இதயசுகிறிஸ்துவபானவர	
எனனில்	 நிடை்ததிருஙகள்	 எனறு	 வசபால்லுகிறபார.	 “எனனில்	
நிடை்ததிருஙகள்,	 நபானும்	 உஙகளில்	 நிடை்ததிருபத்ன;	
வகபாடியபானது	 திரபாட்சச்வசடியில்	 நிடை்ததிரபாவிட்ைபால்	
அது	 தபானபாய்க	 கனிவகபாடுகக	 மபாட்ைபாதது	 த்பாை,	 நீஙகளும்	
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எனனில்	 நிடை்ததிரபாவிட்ைபால்,	 கனிவகபாடுககமபாட்டீரகள்.	
நபாதன	திரபாட்சச்வசடி,	நீஙகள்	வகபாடிகள்.	ஒருவன	எனனிலும்	
நபான	அவனிலும்	நிடை்ததிருநதபால்,	அவன	மிகுநத	கனிகடளக	
வகபாடுப்பான;	 எனடனயல்ைபாமல்	 உஙகளபால்	 ஒனறும்	
வசய்யககூைபாது.	 ஒருவன	 எனனில்	 நிடை்ததிரபாவிட்ைபால்,	
வவளிதய	 எறியுணை	 வகபாடிடயபத்பாை	 அவன	 எறியுணடு	
உைரநது	 த்பாவபான;	 அப்டிப்ட்ைடவகடளச்	 தசர்தது,	
அககினியிதை	த்பாடுகிறபாரகள்;	அடவகள்	எரிநதுத்பாம்.	நீஙகள்	
எனனிலும்,	என	வபார்தடதகள்	உஙகளிலும்	நிடை்ததிருநதபால்,	
நீஙகள்	 தகட்டுகவகபாள்வவததுதவபா	 அது	 உஙகளுககுச்	
வசய்யப்டும்.	 நீஙகள்	 மிகுநத	 கனிகடளக	 வகபாடுப்தினபால்	
என	 பிதபா	 மகிடமப்டுவபார,	 எனககும்	 சீஷரபாயிருபபீரகள்”	
(தயபாவபான	 15:4-7).	 கனிவகபாடுககும்	 ்டியபான	 வபாழ்கடகடயக	
வகபாணடிருககிற	ஒவ்வவபாரு	விசுவபாசியும்	இதயசு	கிறிஸ்துவின	
சீஷரகளபாவபாரகள்.	

ததவனில் அன்புகூர உதவும் ததவனுடைய வார்தடத:

	 நபாம்	 எவ்வபாறு	 இதயசு	 கிறிஸ்துவில்	 நிடை்ததிருகக	
தவணடும்?	 “பிதபா	 எனனில்	அன்பாயிருககிறதுத்பாை	 நபானும்	
உஙகளில்	 அன்பாயிருககிதறன;	 எனனுடைய	 அனபிதை	
நிடை்ததிருஙகள்.	 நபான	 என	 பிதபாவின	 கற்டனகடளக	
டககவகபாணடு	அவருடைய	அனபிதை	நிடை்ததிருககிறதுத்பாை,	
நீஙகளும்	 என	 கற்டனகடளக	 டககவகபாணடிருநதபால்,	
எனனுடைய	 அனபிதை	 நிடை்ததிருபபீரகள்”	 (தயபாவபான	
15:9-10).	 இனடறககு	 அதநக	 வ்நதவகபாஸ்தத	 த்பாதகரகள்	
சட்ககு	வருதவபாரகடளப	்பார்தது,	‘ததவ	ஜனஙகதள,	ததவப	
பிள்டளகதள’	எனறு	அடழப்து	மிகவும்	சபாதபாரணமபாகிவிட்ைது.	
யபார	வமய்யபான	ததவ	ஜனஙகள்?	ததவனுடைய	பிள்டளகள்	
என்வரகள்	தவத	வசன்தடதக	டகவகபாணடு	சக	ததவனுடைய	
பிள்டளகளிை்ததில்	 அனபு	 கூருகிறவரகதள	 ததவனுடைய	
பிள்டளகளபாவபாரகள்.	 “இதயசுவபானவதர	 கிறிஸ்து	 எனறு	
விசுவபாசிககிற	 எவனும்	 ததவனபால்	 பிறநதிருககிறபான;	
பிறபபி்ததவரிை்ததில்	 அனபுகூருகிற	 எவனும்	 அவரபால்	
பிறபபிககப்ட்ைவனிை்ததிலும்	 அனபுகூருகிறபான.	 நபாம்	
ததவனிை்ததில்	 அனபுகூரநது	 அவருடைய	 கற்டனகடளக	
டககவகபாள்ளும்த்பாது,	 ததவனுடைய	 பிள்டளகளிை்ததில்	
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அனபுகூருகிதறபாவமனறு	 அறிநதுவகபாள்ளுகிதறபாம்.	
நபாம்	 ததவனுடைய	 கற்டனகடளக	 டககவகபாள்வதத	
அவரிை்ததில்	 அனபுகூருவதபாம்;	 அவருடைய	 கற்டனகள்	
்பாரமபானடவகளுமல்ை”	(1தயபாவபான	5:1-2).	ஆகதவ	ததவனுடைய	
பிள்டளகள்	 என்வரகள்	 அதறகு	 ்பா்ததிரவபானகளபாகக	
கபாணப்ைதவணடும்.	இடததய	தபான	்வுலும்	வசபால்லுகிறபார.	
“தமலும்,	 தம்முடைய	 ரபாஜய்ததிறகும்	 மகிடமககும்	 உஙகடள	
அடழ்தத	ததவனுககு	நீஙகள்	் பா்ததிரரபாய்	நைககதவணடுவமனறு,		
தகப்ன	தன	பிள்டளகளுககுச்	வசபால்லுகிறதுத்பாை,	நபாஙகள்	
உஙகளில்	ஒவ்வவபாருவனுககும்	பு்ததியும்	ததறுதலும்	எச்சரிபபும்	
வசபானனடத	அறிநதிருககிறீரகள்”	(1வதசதைபா	2:11-12).

ஆ்ததுமா உயிரப்பி்ததலுககும், இருதயக கடின்ததிற்கும் 
நியமிககப்்படை ததவனுடைய வார்தடத:

	 ததவனுடைய	 பிள்டளகள்	 என்வரகள்,	 தவத்தடதப	
்கு்தது	 ச்ததிய்தடத	 வதளிவபாக	 ஒரு	 ஊழியன	 த்பாதிககும்	
வ்பாழுது,	 அதடன	 மனுஷருடைய	 வசனமபாக	 எணணபாமல்	
ததவனுடைய	 வசனமபாகதவ	 விசுவபாசி்தது,	 அதறகு	
கீழ்ப்டிவபாரகள்	 	 எனறு	 ்வுல்	 வசபால்லுகிறபார	 (1வதசதைபா	
2:13).	 தமலும்	 ததவனுடைய	 வபார்தடதடய	 ஒரு	 ந்ர	
விசுவபாசியபாமல்	 மறுதலி்ததபால்,	 அநத	 ந்ர	 வகட்டுத்பாவதின	
அடையபாளமபாகும்.	ததவனுடைய	வபார்தடதயபானது	உஙகளுககு	
மடறவ்பாருளபாக	 இருககுமபானபால்	 நீஙகள்	 மறவறல்ைபாடரப	
்பாரககிலும்	 ்ரிதபா்மபான	 நிடையில்	 இருககிறீரகள்	
என்துதபான	 உணடம.	 ததவனுடைய	 வசனம்	 	 அவரகளில்	
வபாசம்	 ்ணணபாத்டிககு	 இநத	 உைக்ததின	 அதி்தியபான	
சபா்ததபான	 அவரகள்	 மனககணகடள	 குருைபாககியுள்ளபான.	
“இப்டிப்ட்ை	 ஊழிய்தடத	 உடையவரகளபாகிய	 நபாஙகள்	
இரககம்	 வ்றறிருப்தபால்	 தசபாரநது	 த்பாகிறதில்டை.	
வவட்கமபான	 அநதரஙக	 கபாரியஙகடள	 நபாஙகள்	 வவறு்தது,	
தநதிரமபாய்	 நைவபாமலும்,	 ததவ	 வசன்தடதப	 புரட்ைபாமலும்,	
ச்ததிய்தடத	 வவளிப்டு்ததுகிறதினபாதை	 ததவனுககு	
முன்பாக	 எல்ைபா	 மனுஷருடைய	 மனச்சபாட்சிககும்	 எஙகடள	
உ்ததமவரனறு	 விளஙகப்ணணுகிதறபாம்.	 எஙகள்	 சுவிதசஷம்	
மடறவ்பாருளபாயிருநதபால்,	 வகட்டுபத்பாகிறவரகளுகதக	 அது	
மடறவ்பாருளபாயிருககும்.	 ததவனுடைய	 சபாயைபாயிருககிற	
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கிறிஸ்துவின	 மகிடமயபான	 சுவிதசஷ்ததின	 ஒளி,	
அவிசுவபாசிகளபாகிய	 அவரகளுககுப	 பிரகபாசமபாயிரபாத்டிககு,	
இபபிர்ஞ்ச்ததின	 ததவனபானவன	 அவரகளுடைய	 மனடதக	
குருைபாககினபான”	(2வகபாரி	4:1-4).	

	 ஒரு	 ஊழியன	 என்வன	 தன	 வசபாநத	 ஞபான்தடதக	
வகபாணதைபா	அல்ைது	தவறு	கட்டுகடதகடளதயபா	த்பாதிககக	
கூைபாது.	 அவன	 ்ரிசு்தத	 ஆவியின	 வ்ை்ததபாதை	
ததவனுடைய	 வபார்தடதடயப	 வ்றறுகவகபாணடு,	 ்ய்தததபாடு	
ஜனஙகளுககு	 த்பாதிககதவணடும்.	 இதுதவ	 ஒவ்வவபாரு	
ஊழியனுககும்	 வகபாடுககப்ட்ை	 கைடமயபாகும்.	 “நபாஙகதளபா	
உைக்ததின	 ஆவிடயப	 வ்றபாமல்,	 ததவனபால்	 எஙகளுககு	
அருளப்ட்ைடவகடள	 அறியும்்டிககு்த	 ததவனிலிருநது	
புறப்டுகிற	 ஆவிடயதய	 வ்றதறபாம்.	 அடவகடள	
நபாஙகள்	 மனுஷஞபானம்	 த்பாதிககிற	 வபார்தடதகளபாதை	
த்சபாமல்,	 ்ரிசு்தத	 ஆவி	 த்பாதிககிற	 வபார்தடதகளபாதை	
த்சி,	 ஆவிககுரியடவகடள	 ஆவிககுரியடவகதளபாதை	
சம்்நதப்டு்ததிக	 கபாணபிககிதறபாம்”	 (1வகபாரி	 2:12-13).	
இவ்விதமபாக	ஒரு	ஊழியன	வசய்ய்ததவறுவபானபானபால்	அவன	
இரட்டிப்பான	 ஆககிடனககு	 ்பா்ததிரவபானபாவபான.	 நீஙகள்	
வமய்யபாய்	 ததவனுடைய	 வசன்தடதப	 த்பாதிககும்	 வ்பாழுது,	
்பாவ	 இயல்புடைய	 மனிதன	 ஏறறுகவகபாள்ள	 மபாட்ைபான.	
அது	 அவனுககு	 ட்்ததியமபாக்த	 ததபானறும்	 எனறு	 ்வுல்	
வசபால்லுகிறபார.	“வஜனமசு்பாவமபான	மனுஷதனபா	ததவனுடைய	
ஆவிககுரியடவகடள	ஏறறுகவகபாள்ளபான;	அடவகள்	அவனுககுப	
ட்்ததியமபாக்த	ததபானறும்;	அடவகள்	ஆவிகதகறறபிரகபாரமபாய்	
ஆரபாய்நது	 நிதபானிககப்டுகிறடவகளபானதபால்,	 அடவகடள	
அறியவுமபாட்ைபான”	 (1வகபாரி	 2:14).	 இருநதவ்பாழுதிலும்	
ததவன	 யபாருககபாக	 அநத	 வபார்தடதடய	 அனுபபினபாதரபா,	
அவரகள்	அநத	வசன்தடத	ஏறறுகவகபாள்வபாரகள்.		அவரகள்	
யபாவரனறு	 த்பாதிககிற	ஊழியனுககும்	 வதரியபாது.	 ஏவனனில்	
இது	 ஆவியபானவர	 திருச்சட்யில்	 வசய்கினற	 உனனதமபான	
வசயைபாகும்.	 ததவ	 ஆவியபானவர	 மபா்ததிரதம	 அதடன	
வசய்யககூடும்.	 “ஆவிககுரியவன	 எல்ைபாவறடறயும்	 ஆரபாய்நது	
நிதபானிககிறபான.	 ஆனபாலும்	 அவன	 மறவறபாருவனபாலும்	
ஆரபாய்நது	நிதபானிககப்ைபான”	(1வகபாரி	2:15).	
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	 ததவனுடைய	 வபார்தடதடய	 விசுவபாசிககபாமல்	
அநீதியில்	 சநததபாஷப்டுகிற	 யபாவருககும்	 நரக	 ஆககிடன	
அதிகமபாக	 இருககும்.	 ததவனுடைய	 வசன்தடத	 நிரபாகரிககிற	
ஒவ்வவபாருவரின	இருதயமும்	இனனும்	அதிகமபாய்	கடினப்டும்.	
தமலும்	 வ்பாய்டய	 நம்பும்்டியபான	 இருதயம்	 அவரகளுககு	
வகபாடுககப்டும்.	 “வகட்டுபத்பாகிறவரகளுககுள்தள	
அநீதியினபால்	 உணைபாகும்	 சகைவித	 வஞ்சக்தததபாடும்	
இருககும்.	 இரட்சிககப்ை்ததககதபாய்ச்	 ச்ததிய்ததினதமலுள்ள	
அனட்	 அவரகள்	 அஙகிகரியபாமறத்பான்டியபால்	 அப்டி	
நைககும்.	 ஆடகயபால்	 ச்ததிய்தடத	 விசுவபாசியபாமல்	 அநீதியில்	
பிரியப்டுகிற	 யபாவரும்	 ஆககிடனககுள்ளபாககப்டும்்டிக
கு,	 அவரகள்	 வ்பாய்டய	 விசுவபாசிகக்ததககதபாகக	 வகபாடிய	
வஞ்சக்தடத்த	 ததவன	 அவரகளுககு	 அனுபபுவபார”	
(2வதச	 2:10-12).	 ஆனபால்	 ச்ததிய்தடத	 விசுவபாசிககிற	
எநதவவபாரு	 ந்ரும்	 ்ரிசு்ததமபாககப்ட்டு,	 இரட்சிபட்	
வ்றறுகவகபாள்வபான.	 “கர்ததருககுப	 பிரியமபான	 சதகபாதரதர,	
நீஙகள்	 ஆவியினபாதை	 ்ரிசு்ததமபாககப்டுகிறதினபாலும்,	
ச்ததிய்தடத	விசுவபாசிககிறதினபாலும்	இரட்சிப்டையும்்டிககு,	
ஆதிமுதல்	ததவன	உஙகடள்த	வதரிநதுவகபாணை்டியினபாதை,	
நபாஙகள்	 உஙகடளககுறி்தது	 எபவ்பாழுதும்	 ததவடன	
ஸ்ததபா்ததிரிககக	 கைனபாளிகளபாயிருககிதறபாம்”	 (2வதச	 2:13).	
தமலும்	 ததவனுடைய	 வபார்தடதடய	 விசுவபாசிககிற	 ஒருவன	
அதன்டி	 நைநதுவகபாள்ளுவபான.	 கர்ததர	 அவனுடைய	
இருதய்தடதப	வ்ைப்டு்ததி	கபா்ததுகவகபாள்ளுவபார.	“ஆடகயபால்,	
சதகபாதரதர,	 நீஙகள்	 நிடைவகபாணடு,	 வபார்தடதயினபாைபாவது	
நிரு்்ததினபாைபாவது	 நபாஙகள்	 உஙகளுககு	 உ்ததசி்தத	
முடறடமகடளக	டககவகபாள்ளுஙகள்.	நம்முடைய	கர்ததரபாகிய	
இதயசு	 கிறிஸ்துவும்,	 நம்மிை்ததில்	 அனபுகூரநது	 நி்ததிய	
ஆறுதடையும்	 நல்நம்பிகடகடயயும்	 கிருட்யபாய்	 நமககுக	
வகபாடு்ததிருககிற	 நம்முடைய	 பிதபாவபாகிய	 ததவனும்,	 உஙகள்	
இருதயஙகடள்த	ததறறி,	எல்ைபா	நல்வசன்ததிலும்	நறகிரிடயயிலும்	
உஙகடள	ஸ்திரப்டு்ததுவபாரபாக”	(2வதச	2:15-17).	இதடனதய	தபான	
இதயசு	 கிறிஸ்துவும்	 வசபானனபார,	 “ததவனபால்	 உணைபானவன	
ததவனுடைய	 வசனஙகளுககுச்	 வசவிவகபாடுககிறபான;	
நீஙகள்	 ததவனபால்	 உணைபாயிரபாத்டியினபால்	
வசவிவகபாைபாமலிருககிறீரகள்”	 (தயபாவபான	 8:47).
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	 தமலும்	 ததவனுடைய	 வசனமபானது	
தபாழ்டமயுள்ளவரகளுககும்,	கல்வி	ஞபானம்	அல்ைபாதவரகளுககும்,	
எளிடமயபாதனபாரககும்	 வவளிப்டு்ததப்டுகிறது	 (ம்தததயு	
11:25-26).	 ததவனுடைய	 வபார்தடததய	 ஒரு	 ஆ்ததுமபாடவ	
உயிரபபிககும்,	 அதத	 வசனம்தபான	 மறவறபாரு	 ஆ்ததுமபாவின	
இருதய்தடதக	கடினமபாககும்.	உஙகளில்	ததவனுடைய	வசனம்	
எவ்வபாறு	கிரிடய	வசய்கிறது?	ததவனுடைய	வசனம்	உஙகளுககு	
ஜீவடனக	வகபாடு்ததிருககிறதபா?	அல்ைது	இருதயக	கடின்தடதக	
வகபாடு்ததிருககிறதபா?	 நம்டம	 நபாதம	 ஆரபாய்நது	 ்பார்தது,	
ததவனுடைய	 வபார்தடதயின	 ்ககமபாக	 திரும்்ககைதவபாம்.	
ஆதைபால்	ஊழியரகளபாகிய	நபாம்	ததவனுடைய	வசன்தததபாதை	
ஒனடறயும்	 கூட்டிதயபா,	 குடற்தததபா	 த்பாதிககக	 கூைபாது.	
“இநதப	 புஸ்தக்ததிலுள்ள	 தீரககதரிசன	 வசனஙகடளக	
தகட்கிற	 யபாவருககும்	 நபான	 சபாட்சியபாக	 எச்சரிககிறதபாவது:	
ஒருவன	இடவகதளபாதை	 எடதயபாகிலும்	கூட்டினபால்,	 இநதப	
புஸ்தக்ததில்	எழுதியிருககிற	வபாடதகடள	ததவன	அவனதமல்	
கூட்டுவபார.	 ஒருவன	 இநத்த	 தீரககதரிசன	 புஸ்தக்ததின	
வசனஙகளிலிருநது	 எடதயபாகிலும்	 எடு்ததுபத்பாட்ைபால்,	
ஜீவபுஸ்தக்ததிலிருநதும்,	 ்ரிசு்தத	 நகர்ததிலிருநதும்,	 இநதப	
புஸ்தக்ததில்	 எழுதப்ட்ைடவகளிலிருநதும்,	 அவனுடைய	
்ஙடக	ததவன	எடு்ததுபத்பாடுவபார.	இடவகடளச்	சபாட்சியபாக	
அறிவிககிறவர:	 வமய்யபாகதவ	 நபான	 சீககிரமபாய்	 வருகிதறன	
எனகிறபார.	ஆவமன”	(வவளி	22:18-20).	

கர்த்தர ்தாமே இந்த வார்த்்தக்ை ஆசீரவதிப்ாராக! ஆமேன்!




