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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

தேவனுடைய வார்த்தையின் செயல்கள்

தேவனுடைய வார்த்தையின் செயல்கள்
புதிய
ஏற்பாட்டில்
எவ்விதமாக
தேவனுடைய
வார்த்தையை மையப்படுத்தி ப�ோதிக்கப்பட்டது என்பதையும்,
அதனுடைய கிரியைகள் குறித்தும் இந்த கையேட்டில் நாம்
சிந்திப்போம். ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்து, பவுல், பேதுரு
ப�ோன்றோர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை மையப்படுத்தியே 
ப�ோதித்தார்கள். இன்றைக்கு ஏற்படுகிற குழப்பமான சூழ்நிலை
என்னவென்றால், பழைய ஏற்பாடு தேவையில்லை புதிய ஏற்பாடு
மாத்திரம் ப�ோதுமென்கிறார்கள். ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டில்
புதிய ஏற்பாடு மறைந்திருக்கிறது, புதிய ஏற்பாட்டில் பழைய
ஏற்பாடு வெளியரங்கமாய் இருக்கிறது. ஆகவே பழைய ஏற்பாடு
இல்லாமல் புதிய ஏற்பாடு இல்லை. புதிய ஏற்பாட்டில் பழைய  
ஏற்பாட்டு வசனங்கள் அநேக இடங்களில் மேற்கோள்கள்
காட்டப்பட்டு, விளக்கப்பட்டுள்ளது.

என்றும் அழியாத தேவனுடைய வார்த்தை:
“ நி ய ா ய ப் பி ர ம ா ண த்தை ய ா ன ா லு ம்
தீர்க்கதரிசனங்களையானாலும்
அழிக்கிறதற்கு
வந்தேன் 
என்று எண்ணிக்கொள்ளாதேயுங்கள்; அழிக்கிறதற்கு அல்ல,
நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன்” (மத் 5:17).
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த  உலகத்தில்
வந்து உபதேசித்த வேத சத்தியங்களை  கவனித்த  யூதர்கள்,
இயேசுகிறிஸ்து வேதத்திற்கு
முரணான ப�ோதனையைக் 
க�ொடுக்கிறார்  என்று நினைத்தார்கள். ஆனால் இயேசு
கிறிஸ்து,
நான் 
நியாயப்பிரமாணத்தை 
அழிக்கிறதற்கு
அல்ல, நிறைவேற்றுவதற்கே  வந்தேன்  என்று ச�ொன்னார்.  
மேலுமாக இயேசு, “வானமும் பூமியும் ஒழிந்துப�ோனாலும்,
நியாயப்பிரமாணத்திலுள்ளதெல்லாம்
நிறைவேறுமளவும்,
அதில் ஒரு சிறு எழுத்தாகிலும், ஒரு எழுத்தின் உறுப்பாகிலும்
ஒழிந்துப�ோகாது
என்று மெய்யாகவே 
உங்களுக்குச்
ச�ொல்லுகிறேன்” (மத்  5:18) என்று ச�ொன்னார். ஆகவே  இந்த 
வேதமானது ஒருக்காலும் ஒழிந்து ப�ோகாது என்பதை  நாம்
முந்தி அறியவேண்டும். இதையே தான் மாற்கு சுவிசேஷத்திலும்,  
“வானமும் பூமியும் ஒழிந்துப�ோம், என்  வார்த்தைகள�ோ 
ஒழிந்துப�ோவதில்லை” (மாற்கு 13:31) என்று ச�ொல்லுகிறார்.
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சீர்திருத்த சத்தியங்கள்
ஆகவேதான்  இயேசுகிறிஸ்து ஜனங்களுக்கு உபதேசிக்கையில்
வேதத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார். இவ்விதமாக வேதத்தை 
மையப்படுத்தி பேசுகையில் யூதர்கள் இயேசுவின் மேல்
கல்லுகளை  எறிய முற்படுகிறார்கள். அப்பொழுதும் இயேசு
கிறிஸ்து வேத வாக்கியங்களையே சுட்டிக் காண்பிக்கிறார். இந்த 
சம்பவத்தை   நாம் ய�ோவான்  சுவிசேஷத்தில் பார்க்கலாம்.
“தேவர்களாயிருக்கிறீர்கள் என்று நான் ச�ொன்னேன் என்பதாய்
உங்கள் வேதத்தில் எழுதியிருக்கவில்லையா? தேவவசனத்தைப் 
பெற்றுக்கொண்டவர்களைத் 
தேவர்கள்
என்று
அவர் 
ச�ொல்லியிருக்க, வேதவாக்கியமும்
தவறாததாயிருக்க,
பிதாவினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டும்,
உலகத்தில்
அனுப்பப்பட்டும் இருக்கிற நான்  என்னைத்  தேவனுடைய
குமாரன் என்று ச�ொன்னதினாலே தேவதூஷணஞ் ச�ொன்னாய்
என்று நீங்கள் ச�ொல்லலாமா?” (ய�ோவான் 10:34-36).
இதிலிருந்து
நாம்
முக்கியமாக
கற்றுக்கொள்ளுகிற
பாடம் என்னவென்றால் தேவனுடைய வார்த்தையானது
நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு அடியிலும் மையமாகக் 
காணப்படவேண்டும். சபை மக்களையும் நாம் அவ்விதமாகவே 
வழிநடத்திச் செல்லவேண்டும்.
நாம்
தேவனுடைய
வார்த்தையை மறந்து அதை விட்டு விலகிச் செல்லும்பொழுது
த�ோல்விகளையும்,
சரிவுகளையும்
சந்திக்க நேரிடும்.
இன்றைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை மையமாக வைத்து
ப�ோதிக்க வேண்டிய திருச்சபையானது அதில் முற்றிலுமாக
தவறுகிறது. ஏன்  இன்றைக்கு திருச்சபையானது தேவனுடைய
வார்த்தையை 
புறக்கணிக்கிறது? ய�ோவான் 
எழுதின
சுவிசேஷத்தில் இயேசு: “தேவன்  உங்கள் பிதாவாயிருந்தால்
என்னிடத்தில்
அன்பாயிருப்பீர்கள்.
ஏனெனில்
நான் 
தேவனிடத்திலிருந்து
வந்திருக்கிறேன்;
நான் 
சுயமாய்
வரவில்லை, அவரே  என்னை  அனுப்பினார். என்  வசனத்தை 
நீங்கள் ஏன்  அறியாமலிருக்கிறீர்கள்? என்  உபதேசத்தைக் 
கேட்க மனதில்லாதிருக்கிறதினால் அல்லவா?” (ய�ோவான் 8:4243) என்று பதிலளிக்கிறார். இன்றைக்கு திருச்சபைகளில் மக்கள்
தேவனுடைய வார்த்தையைக் கேட்க  விருப்பமற்றவர்களாக
இருக்கிறார்கள். இது பாவ இயல்பின் செயலாகும்.  இருதயமானது
சிறுவயது த�ொடக்கமுதல்
எப்பொழுதும்
தேவனுடைய
வசனத்திற்கு எதிர்த்தே செயல்படுகிற கடின இருதயமாகும்.
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யார் தேவனால் பிறந்த மனிதன்?
தேவனுடைய
வார்த்தைக்குச் செவிசாய்க்க 
மனதில்லாமல் இருக்கிற எந்தவ�ொரு மனிதனும் தேவனால்
பிறந்தவனல்ல. அப்படியானால், தேவனால் பிறந்த  மனிதரை 
நாம் எப்படி இனம் கண்டு க�ொள்ளுவது? தேவனால் பிறந்த 
மனிதர்கள் எவரும் தேவனுடைய வார்த்தையின்மேல் இருதய
வாஞ்சையைக் க�ொண்டிருப்பார்கள். தேவனுடைய வார்த்தைக்கு
கீழ்ப்படிவது அவர்களுடைய விருப்பமாக காணப்படும். நாம்
தேவனுடைய
வார்த்தைக்கு
கீழ்ப்படியவில்லையென்றால்,
நாம் பிசாசினால் உண்டானவர்கள் என்று ஆண்டவராகிய  
இயேசு ச�ொல்லுகிறார்.
“நீங்கள்
உங்கள்
பிதாவாகிய
பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள்; உங்கள் பிதாவினுடைய
இச்சைகளின்படி செய்ய  மனதாயிருக்கிறீர்கள்;
அவன் 
ஆதிமுதற்கொண்டு
மனுஷக�ொலைபாதகனாயிருக்கிறான்;
சத்தியம் அவனிடத்திலில்லாதபடியால் அவன்  சத்தியத்திலே 
நிலைநிற்கவில்லை;
அவன் ப�ொய்யனும் ப�ொய்க்குப் 
பிதாவுமாயிருக்கிறபடியால்
அவன் ப�ொய்பேசும்போது
தன் ச�ொந்தத்தில்
எடுத்துப் பேசுகிறான்”
(ய�ோவான் 
8:44).
இந்த 
உலகத்தில்
இரண்டுவிதமான
மக்களே 
இருக்கிறார்கள். ஒரு சாரார்  தேவனுடைய வசனத்தினால்
உயிர்ப்பிக்கப்பட்டவர்கள். மற்றொரு சாரார் பாவத்தினால்
மரித்தவர்கள். இதற்கு இடைப்பட்ட  நிலையில் எவரும்
இலர். வேதத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள், வெளிப்புறத்தில்
பக்திக்குரிய
த�ோற்றமிருக்கலாம்,
ஆனால்
உள்ளான
நிலையில�ோ  மரித்தவர்கள். உயிர்ப்பிக்கப்படாத மனிதன் 
ஜென்ம  சுபாவத்தினால் ஆட்கொண்டுள்ளான். ஆகவேதான் 
இயேசு கிறிஸ்து, சத்தியம் அவனிடத்திலில்லாதபடியால் அவன் 
சத்தியத்திலே நிலைநிற்கவில்லை என்கிறார். ஆகவே ஆவியினால்
உயிர்ப்பிக்கப்படாத மனிதன்  இயேசுவை  ஏற்றுக்கொள்ளான்.
தேவனால் பிறந்தவன்  எவனும் இந்த வேதத்தை  விசுவாசித்து,
அதன்படி செய்வான். “நான்  உங்களுக்குச் சத்தியத்தைச்
ச�ொல்லுகிறபடியினாலே நீங்கள் என்னை விசுவாசிக்கிறதில்லை.
தேவனால் உண்டானவன்  தேவனுடைய வசனங்களுக்குச்
செவிக�ொடுக்கிறான்;” (ய�ோவான்  8:45,47). ஒரு மெய்யான
ஊழியனுடைய வாழ்க்கையிலும், விசுவாசியின் வாழ்க்கையிலும்
தேவனுடைய வார்த்தை மட்டுமே மையமாகக் காணப்படும்.
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ஆவியின் கனிக�ொடுக்க உதவும் தேவனுடைய வார்த்தை:
இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு
கட்டளையைக் க�ொடுக்கிறார்.
“நீங்கள்
என்னிடத்தில்
அன்பாயிருந்தால் என்  கற்பனைகளைக் கைக்கொள்ளுங்கள்”
(ய�ோவான்  14:15). சத்தியத்தின் படி நடக்காத எந்தவ�ொரு
தேவனில் அன்பு கூறாதவனாவான். இன்றைக்கு சீர்த்திருத்த 
சத்தியத்தைப் ப�ோதிக்கிற
சபைகளில்
இரட்சிக்கப்பட்ட 
விசுவாசிகள்
எத்தனைப்பேர் 
என்பதை கைவிட்டு
எண்ணிவிடலாம். என்னவ�ொரு பரிதாபமான நிலை இது.
இரட்சிக்கப்படாத ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய வசனத்திற்கு
செவிக�ொடுக்க மனதற்றவர்களே.
தேவனுடைய வசனத்தின்படி செய்கிறவர்களில் ஆவியின் 
கனி காணப்படும். “நான் மெய்யான திராட்சச்செடி, என் பிதா 
திராட்சத்தோட்டக்காரர். என்னில் கனிக�ொடாதிருக்கிற க�ொடி
எதுவ�ோ  அதை  அவர்  அறுத்துப்போடுகிறார்; கனிக�ொடுக்கிற
க�ொடி எதுவ�ோ, அது அதிக கனிகளைக் க�ொடுக்கும்படி,
அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார்” (ய�ோவான் 15:1-2). ஒரு மனிதனின் 
இருதயத்தில் தேவனுடைய வார்த்தை  இருக்கும்பொழுது
கனிக�ொடுக்கிற வாழ்க்கைக் காணப்படும். அவர்களில் ஆத்தும
தாகங்கள் காணப்படும். தேவனை அறிந்திராதவர்களை தேவன் 
பக்கமாக வழிநடத்தும் படியாக அதிகப் பிரயாசப்படுவார்கள்.
தனிப்பட்ட  ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் நற்சாட்சி பெற்று
வாழுவார்கள். ஆகவேதான்  தேவனுடைய பிள்ளைகளை 
கனிகளினாலே அறிவீர்கள் என்று இயேசு ச�ொன்னார்.
நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய வார்த்தைய�ோடு
நம்மை  நாமே  ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்து பார்ப்பது நலமானது.
நம்மை  நாமே  ஆராயாமல் தேவனுடைய பிள்ளையென்று
எண்ணிக்கொண்டு வாழ்ந்து ஏமாந்து ப�ோவது மதியீனமான
செயலாகும். நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆவியின்  கனி
காணப்படவில்லையானால், நாம் தேவனுடைய வசனத்தினால்
பிறந்தவர்கள் அல்ல. ஆகவேதான்  இயேசுகிறிஸ்துவானவர் 
என்னில் நிலைத்திருங்கள் என்று ச�ொல்லுகிறார். “என்னில்
நிலைத்திருங்கள்,
நானும்
உங்களில்
நிலைத்திருப்பேன்;
க�ொடியானது
திராட்சச்செடியில்
நிலைத்திராவிட்டால்
அது தானாய்க்  கனிக�ொடுக்க  மாட்டாதது ப�ோல, நீங்களும்
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என்னில்
நிலைத்திராவிட்டால்,
கனிக�ொடுக்கமாட்டீர்கள்.
நானே திராட்சச்செடி, நீங்கள் க�ொடிகள். ஒருவன் என்னிலும்
நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால், அவன் மிகுந்த கனிகளைக் 
க�ொடுப்பான்;
என்னையல்லாமல்
உங்களால்
ஒன்றும்
செய்யக்கூடாது. ஒருவன்  என்னில் நிலைத்திராவிட்டால்,
வெளியே  எறியுண்ட க�ொடியைப்போல  அவன்  எறியுண்டு
உலர்ந்து ப�ோவான்;
அப்படிப்பட்டவைகளைச் சேர்த்து,
அக்கினியிலே ப�ோடுகிறார்கள்; அவைகள் எரிந்துப�ோம். நீங்கள்
என்னிலும், என்  வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால்,
நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வதெதுவ�ோ  அது
உங்களுக்குச்
செய்யப்படும். நீங்கள் மிகுந்த  கனிகளைக் க�ொடுப்பதினால்
என்  பிதா  மகிமைப்படுவார், எனக்கும் சீஷராயிருப்பீர்கள்”
(ய�ோவான்  15:4-7). கனிக�ொடுக்கும் படியான வாழ்க்கையைக் 
க�ொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசியும் இயேசு கிறிஸ்துவின் 
சீஷர்களாவார்கள்.

தேவனில் அன்புகூர உதவும் தேவனுடைய வார்த்தை:
நாம் எவ்வாறு இயேசு கிறிஸ்துவில் நிலைத்திருக்க 
வேண்டும்? “பிதா  என்னில் அன்பாயிருக்கிறதுப�ோல  நானும்
உங்களில்
அன்பாயிருக்கிறேன்;
என்னுடைய
அன்பிலே 
நிலைத்திருங்கள். நான்  என்  பிதாவின்  கற்பனைகளைக் 
கைக்கொண்டு அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறதுப�ோல,
நீங்களும்
என்  கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டிருந்தால்,
என்னுடைய
அன்பிலே  நிலைத்திருப்பீர்கள்”
(ய�ோவான் 
15:9-10). இன்றைக்கு அநேக பெந்தக�ொஸ்தே ப�ோதகர்கள்
சபைக்கு வருவ�ோர்களைப் பார்த்து, ‘தேவ ஜனங்களே, தேவப் 
பிள்ளைகளே’ என்று அழைப்பது மிகவும் சாதாரணமாகிவிட்டது.
யார் மெய்யான தேவ ஜனங்கள்? தேவனுடைய பிள்ளைகள்
என்பவர்கள் வேத வசனத்தைக் கைக�ொண்டு சக தேவனுடைய
பிள்ளைகளிடத்தில் அன்பு கூருகிறவர்களே  தேவனுடைய
பிள்ளைகளாவார்கள். “இயேசுவானவரே  கிறிஸ்து என்று
விசுவாசிக்கிற
எவனும்
தேவனால்
பிறந்திருக்கிறான்;
பிறப்பித்தவரிடத்தில்
அன்புகூருகிற
எவனும்
அவரால்
பிறப்பிக்கப்பட்டவனிடத்திலும்
அன்புகூருகிறான்.
நாம்
தேவனிடத்தில் அன்புகூர்ந்து அவருடைய கற்பனைகளைக் 
கைக்கொள்ளும்போது,
தேவனுடைய
பிள்ளைகளிடத்தில்
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அன்புகூருகிற�ோமென்று
அறிந்துக�ொள்ளுகிற�ோம்.
நாம்
தேவனுடைய
கற்பனைகளைக் கைக்கொள்வதே 
அவரிடத்தில் அன்புகூருவதாம்; அவருடைய கற்பனைகள்
பாரமானவைகளுமல்ல” (1ய�ோவான் 5:1-2). ஆகவே தேவனுடைய
பிள்ளைகள்
என்பவர்கள்
அதற்கு பாத்திரவான்களாகக் 
காணப்படவேண்டும். இதையே தான் பவுலும் ச�ொல்லுகிறார்.
“மேலும், தம்முடைய ராஜ்யத்திற்கும் மகிமைக்கும் உங்களை 
அழைத்த தேவனுக்கு நீங்கள் பாத்திரராய் நடக்கவேண்டுமென்று,  
தகப்பன்  தன்  பிள்ளைகளுக்குச் ச�ொல்லுகிறதுப�ோல, நாங்கள்
உங்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் புத்தியும் தேறுதலும் எச்சரிப்பும்
ச�ொன்னதை அறிந்திருக்கிறீர்கள்” (1தெசல�ோ 2:11-12).

ஆத்துமா
உயிர்ப்பித்தலுக்கும்,
இருதயக்
நியமிக்கப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தை:

கடினத்திற்கும்

தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்பவர்கள், வேதத்தைப் 
பகுத்து சத்தியத்தை தெளிவாக ஒரு ஊழியன் ப�ோதிக்கும்
ப�ொழுது, அதனை  மனுஷருடைய வசனமாக எண்ணாமல்
தேவனுடைய
வசனமாகவே 
விசுவாசித்து,
அதற்கு
கீழ்ப்படிவார்கள்   என்று பவுல் ச�ொல்லுகிறார்  (1தெசல�ோ 
2:13). மேலும்
தேவனுடைய
வார்த்தையை  ஒரு
நபர் 
விசுவாசியாமல் மறுதலித்தால், அந்த  நபர் கெட்டுப�ோவதின் 
அடையாளமாகும். தேவனுடைய வார்த்தையானது உங்களுக்கு
மறைப�ொருளாக இருக்குமானால் நீங்கள் மற்றெல்லாரைப் 
பார்க்கிலும் பரிதாபமான
நிலையில்
இருக்கிறீர்கள்
என்பதுதான்  உண்மை. தேவனுடைய வசனம்   அவர்களில்
வாசம் பண்ணாதபடிக்கு இந்த  உலகத்தின்  அதிபதியான
சாத்தான்  அவர்கள் மனக்கண்களை  குருடாக்கியுள்ளான்.
“இப்படிப்பட்ட  ஊழியத்தை  உடையவர்களாகிய நாங்கள்
இரக்கம் பெற்றிருப்பதால் ச�ோர்ந்து ப�ோகிறதில்லை.
வெட்கமான அந்தரங்க  காரியங்களை  நாங்கள் வெறுத்து,
தந்திரமாய் நடவாமலும், தேவ வசனத்தைப்  புரட்டாமலும்,
சத்தியத்தை 
வெளிப்படுத்துகிறதினாலே 
தேவனுக்கு
முன்பாக எல்லா  மனுஷருடைய மனச்சாட்சிக்கும் எங்களை 
உத்தமரென்று விளங்கப்பண்ணுகிற�ோம். எங்கள் சுவிசேஷம்
மறைப�ொருளாயிருந்தால், கெட்டுப்போகிறவர்களுக்கே  அது
மறைப�ொருளாயிருக்கும்.
தேவனுடைய
சாயலாயிருக்கிற
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கிறிஸ்துவின் 
மகிமையான
சுவிசேஷத்தின் 
ஒளி,
அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்குப்  பிரகாசமாயிராதபடிக்கு,
இப்பிரபஞ்சத்தின்  தேவனானவன்  அவர்களுடைய மனதைக் 
குருடாக்கினான்” (2க�ொரி 4:1-4).
ஒரு ஊழியன்  என்பவன்  தன் ச�ொந்த  ஞானத்தைக் 
க�ொண்டோ  அல்லது வேறு கட்டுகதைகளைய�ோ ப�ோதிக்கக் 
கூடாது.
அவன் பரிசுத்த 
ஆவியின் பெலத்தாலே 
தேவனுடைய வார்த்தையைப் பெற்றுக்கொண்டு, பயத்தோடு
ஜனங்களுக்கு ப�ோதிக்கவேண்டும்.
இதுவே  ஒவ்வொரு
ஊழியனுக்கும் க�ொடுக்கப்பட்ட  கடமையாகும். “நாங்கள�ோ 
உலகத்தின்  ஆவியைப் பெறாமல், தேவனால் எங்களுக்கு
அருளப்பட்டவைகளை 
அறியும்படிக்குத் 
தேவனிலிருந்து
புறப்படுகிற
ஆவியையே பெற்றோம்.
அவைகளை 
நாங்கள்
மனுஷஞானம் ப�ோதிக்கிற
வார்த்தைகளாலே 
பேசாமல், பரிசுத்த  ஆவி ப�ோதிக்கிற வார்த்தைகளாலே 
பேசி,
ஆவிக்குரியவைகளை 
ஆவிக்குரியவைகள�ோடே 
சம்பந்தப்படுத்திக் 
காண்பிக்கிற�ோம்”
(1க�ொரி
2:12-13).
இவ்விதமாக ஒரு ஊழியன் செய்யத்தவறுவானானால் அவன் 
இரட்டிப்பான ஆக்கினைக்கு பாத்திரவானாவான். நீங்கள்
மெய்யாய் தேவனுடைய வசனத்தைப் ப�ோதிக்கும் ப�ொழுது,
பாவ இயல்புடைய மனிதன்  ஏற்றுக்கொள்ள  மாட்டான்.
அது அவனுக்கு பைத்தியமாகத்  த�ோன்றும் என்று பவுல்
ச�ொல்லுகிறார். “ஜென்மசுபாவமான மனுஷன�ோ தேவனுடைய
ஆவிக்குரியவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான்; அவைகள் அவனுக்குப் 
பைத்தியமாகத் த�ோன்றும்; அவைகள் ஆவிக்கேற்றபிரகாரமாய்
ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறவைகளானதால், அவைகளை 
அறியவுமாட்டான்”
(1க�ொரி
2:14).
இருந்தப�ொழுதிலும்
தேவன்  யாருக்காக அந்த  வார்த்தையை  அனுப்பினார�ோ,
அவர்கள் அந்த  வசனத்தை  ஏற்றுக்கொள்வார்கள்.   அவர்கள்
யாரென்று ப�ோதிக்கிற ஊழியனுக்கும் தெரியாது. ஏனெனில்
இது ஆவியானவர்  திருச்சபையில் செய்கின்ற  உன்னதமான
செயலாகும்.
தேவ
ஆவியானவர்  மாத்திரமே  அதனை 
செய்யக்கூடும். “ஆவிக்குரியவன்  எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து
நிதானிக்கிறான்.
ஆனாலும்
அவன்  மற்றொருவனாலும்
ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படான்” (1க�ொரி 2:15).
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சீர்திருத்த சத்தியங்கள்
தேவனுடைய
வார்த்தையை 
விசுவாசிக்காமல்
அநீதியில் சந்தோஷப்படுகிற யாவருக்கும் நரக ஆக்கினை 
அதிகமாக இருக்கும். தேவனுடைய வசனத்தை  நிராகரிக்கிற
ஒவ்வொருவரின் இருதயமும் இன்னும் அதிகமாய் கடினப்படும்.
மேலும் ப�ொய்யை  நம்பும்படியான இருதயம் அவர்களுக்கு
க�ொடுக்கப்படும்.
“கெட்டுப்போகிறவர்களுக்குள்ளே 
அநீதியினால்
உண்டாகும்
சகலவித
வஞ்சகத்தோடும்
இருக்கும். இரட்சிக்கப்படத்தக்கதாய்ச் சத்தியத்தின்மேலுள்ள 
அன்பை  அவர்கள் அங்கிகரியாமற்போனபடியால் அப்படி
நடக்கும். ஆகையால் சத்தியத்தை  விசுவாசியாமல் அநீதியில்
பிரியப்படுகிற
யாவரும்
ஆக்கினைக்குள்ளாக்கப்படும்படிக்
கு, அவர்கள் ப�ொய்யை  விசுவாசிக்கத்தக்கதாகக் க�ொடிய
வஞ்சகத்தைத் 
தேவன் 
அவர்களுக்கு
அனுப்புவார்”
(2தெச
2:10-12).
ஆனால்
சத்தியத்தை  விசுவாசிக்கிற
எந்தவ�ொரு
நபரும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு,
இரட்சிப்பை 
பெற்றுக்கொள்வான். “கர்த்தருக்குப்  பிரியமான சக�ோதரரே,
நீங்கள்
ஆவியினாலே பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறதினாலும்,
சத்தியத்தை  விசுவாசிக்கிறதினாலும் இரட்சிப்படையும்படிக்கு,
ஆதிமுதல் தேவன்  உங்களைத் தெரிந்துக�ொண்டபடியினாலே,
நாங்கள்
உங்களைக்குறித்து
எப்பொழுதும்
தேவனை 
ஸ்தோத்திரிக்கக்  கடனாளிகளாயிருக்கிற�ோம்” (2தெச 2:13).
மேலும் தேவனுடைய வார்த்தையை  விசுவாசிக்கிற ஒருவன் 
அதன்படி
நடந்துக�ொள்ளுவான்.
கர்த்தர்  அவனுடைய
இருதயத்தைப் பெலப்படுத்தி காத்துக்கொள்ளுவார். “ஆகையால்,
சக�ோதரரே, நீங்கள் நிலைக�ொண்டு, வார்த்தையினாலாவது
நிருபத்தினாலாவது
நாங்கள்
உங்களுக்கு
உபதேசித்த 
முறைமைகளைக் கைக்கொள்ளுங்கள். நம்முடைய கர்த்தராகிய
இயேசு கிறிஸ்துவும், நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து நித்திய
ஆறுதலையும் நல்நம்பிக்கையையும் கிருபையாய் நமக்குக் 
க�ொடுத்திருக்கிற நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனும், உங்கள்
இருதயங்களைத் தேற்றி, எல்லா நல்வசனத்திலும் நற்கிரியையிலும்
உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவாராக” (2தெச 2:15-17). இதனையே தான் 
இயேசு கிறிஸ்துவும் ச�ொன்னார், “தேவனால் உண்டானவன் 
தேவனுடைய
வசனங்களுக்குச் செவிக�ொடுக்கிறான்;
நீங்கள்
தேவனால்
உண்டாயிராதபடியினால்
செவிக�ொடாமலிருக்கிறீர்கள்”
(ய�ோவான் 
8:47).
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தேவனுடைய வார்த்தையின் செயல்கள்
மேலும்
தேவனுடைய
வசனமானது
தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கும், கல்வி ஞானம் அல்லாதவர்களுக்கும்,
எளிமையான�ோர்க்கும்
வெளிப்படுத்தப்படுகிறது
(மத்தேயு
11:25-26). தேவனுடைய வார்த்தையே  ஒரு ஆத்துமாவை 
உயிர்ப்பிக்கும், அதே  வசனம்தான்  மற்றொரு ஆத்துமாவின் 
இருதயத்தைக் கடினமாக்கும். உங்களில் தேவனுடைய வசனம்
எவ்வாறு கிரியை செய்கிறது? தேவனுடைய வசனம் உங்களுக்கு
ஜீவனைக் க�ொடுத்திருக்கிறதா? அல்லது இருதயக் கடினத்தைக் 
க�ொடுத்திருக்கிறதா? நம்மை  நாமே  ஆராய்ந்து பார்த்து,
தேவனுடைய வார்த்தையின் பக்கமாக திரும்பக்கடவ�ோம்.
ஆதலால் ஊழியர்களாகிய நாம் தேவனுடைய வசனத்தோடே 
ஒன்றையும் கூட்டிய�ோ, குறைத்தோ ப�ோதிக்கக்  கூடாது.
“இந்தப்  புஸ்தகத்திலுள்ள  தீர்க்கதரிசன
வசனங்களைக் 
கேட்கிற யாவருக்கும் நான்  சாட்சியாக எச்சரிக்கிறதாவது:
ஒருவன்  இவைகள�ோடே  எதையாகிலும் கூட்டினால், இந்தப் 
புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற வாதைகளை தேவன் அவன்மேல்
கூட்டுவார். ஒருவன்  இந்தத்  தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்தின் 
வசனங்களிலிருந்து
எதையாகிலும்
எடுத்துப்போட்டால்,
ஜீவபுஸ்தகத்திலிருந்தும், பரிசுத்த  நகரத்திலிருந்தும், இந்தப் 
புஸ்தகத்தில்
எழுதப்பட்டவைகளிலிருந்தும்,
அவனுடைய
பங்கை தேவன் எடுத்துப்போடுவார். இவைகளைச் சாட்சியாக
அறிவிக்கிறவர்: மெய்யாகவே  நான்  சீக்கிரமாய் வருகிறேன் 
என்கிறார். ஆமென்” (வெளி 22:18-20).
கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக! ஆமென்!
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