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எ து இரட்சிப்பின் அனுபவத்தைப் பபற்றதைன் பின்பபாக 
கிறிஸதைவ நணபரகள், ஒரு ரரபாமன் கதரதைபாலிகக 

மனிதைனுககு விளககிய விளககம் என் மனதில் மிகவும் 
பதிநதைது உண்மயபான கிறிஸதைவததிலிருநது எவவளவு 
தூரம் அநதை ஆலயம் ரவறுபட்டு, ஒரு ரநபாககமில்லபாமல் 
இயங்குவ்தை அவரகள் விளககினர. கதரதைபாலிகக 
ஆலயததிலுள்ள மிகவும் ரவறுபட்்ட கிரி்யக்ள, 
கணரணபாட்்டங்க்ள அவரகள் மிகவும் நுணுககமபாக 
ரவறுபடுததி விளககினர. உதைபாரணமபாக அதைன் 
ச்டங்குகள், பகட்்டபான கபாரியங்கள், ரபபாப்பபாண்டவர, 
மதைகுருககள், சநநியபாசிகள், கன்னியபாஸதிரிகள், 
பமழுகுதிரி, அங்கிகள், சிலு்வ கபாட்சிய்மப்புகள்…….. 
இ்வ யபாவும் புதிய ஏறபபாட்டின் ச்பயின் மிக 
எளி்மயபான நி்லயிலிருநது எவவளவு அதிகமபாக 
ரவறுபட்டிருப்ப்தை விளககினர. 

 ரவதைபாகமத்தை விசுவபாசிககின்்ற இககபால 
ச்பயினரபான நபாம், எவவளவு தூரம் புதிய ஏறபபாட்டின் 
கபாரியங்களுககு ஒததிருககின்ர்றபாம் என்பரதை நபாம் ரகட்க 
ரவணடிய ரகள்வி. புதிய ஏறபபாட்டிலுள்ள ஆரம்பகபால 
ச்பயிலிருநதை ஆரவம், தைபாகம், பசயறபபாடுக்ள நபாமும் 

அறிமு்க உடை

z
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சரியபாக பவளிப்படுததுகின்ர்றபாமபா? ச்பககுரிய 
கபாரியங்களில் நபாமும் அனல் பகபாண்டவரபாக 
இருககின்ர்றபாமபா? 

 நபாம் அடிககடி வீழ்நது ரபபாகின்்ற பிரதைபான 
பகுதியபாக ரவதை ஒழுங்கிலபான நமது கு்்ற்வ குறிதது 
இப்புததைகம் பசபால்கி்றது. ரவதைபாகமத்தை விசுவபாசிககின்்ற 
அரநக கிறிஸதைவரகள், ரதைவனுககுரிய எநதை பணியிலும் 
எநதைளவும் உண்மயபாக பங்களிககபாமல் இருப்பது 
துகககரமபான உண்ம . அவரகள் உண்மயில் 
பகதியுள்ளவரகளபாக ஒழுங்கபாக ஆரபாதை்னகளில் 
பங்கு பபறுபவரபாக சிலரவ்ள  உதைபாரததுவமபாக 
பபபாருளபாதைபார உதைவி பசயபவரபாக இருநதைபாலும், 
அவரகள் பசயவது மிகவும் சிறியரதை. பசௌகரியமபான 
பபார்வயபாளரகள் ரபபாலரவ அவரகள் ச்பயில் 
பதைன்படுகின்்றனர.  ச்பயில் நமது பங்களிப்பு பறறி 
ரவதைததில் கூ்றப்பட்டுள்ள கபாரியங்களின் முன்பபாக 
இவரகளின் இநநி்ல எப்படிப்பட்்டது? 

 ரதைவனு்்டய ரவ்லயில் ஒவபவபாரு ச்ப 
அங்கததைவனும் தைனிப்பட்்ட மு்்றயில் உறசபாகமபாக 
உ்ைகக ரவணடும் என்்ற கருத்தை, பபபாதுவபாக 
சுவிரசஷகரகள் தைம் ரநபாககிலிருநது அகறறி 
விடுகின்்றனர. இன்னும் சில ஊழியரகள் ச்பயினரின் 
பங்களிப்பின் அவசியம் குறிததை கருத்தை தைள்ளிவி்ட 
முடியபாதைவரகளபாக, அரதை ரவ்ள அககருத்தை 
ஏறறு அ்தை ந்்டமு்்றப்படுததை விரும்பபாதைவரகளபாக 
அ்மகின்்றனர. ஒவபவபாரு அங்கததைவனின் தைபாலநதுககும், 
சகதிககும் ஏறப அவனவனுககு பங்களிப்புககுரிய 
சநதைரப்பங்க்ள உருவபாககிக பகபாடுகக இநதை 
ஊழியரகள் எவவிதை சிறு முயறசியுரம எடுப்பதில்்ல. 
இநநி்ல ரதைவ்னப் பிரியப்படுததுமபா?  
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 ரபருநதில் பயணம் பசயகின்்றவரகள், எல்லபாப் 
பபபாறுப்்பயும் ஓட்டுநரி்டம் ஒப்புவிதது விட்டு, 
சும்மபா இருநது பவறுமரன பவளிப்பு்றக கபாட்சிக்ளப் 
பபாரததுக பகபாணடிருககின்்ற பயணிகள் ரபபால ச்ப 
அங்கததைவரகள் இருகக ரவணடும் என்று ரதைவன் 
ஒருரபபாதுரம கருதியதில்்ல. அல்லது நமது எல்லபாத 
ரதை்வகளுககும் ்வததியசபா்ல ஊழியரகளபாரல 
ரய பரபாமரிககப்படும் ்வததியசபா்லயிலுள்ள 
ரநபாயபாளிகள் ரபபான்று நபாம் இருப்ப்தையும் ரதைவன் 
விரும்பியதில்்ல. ச்ப அங்கததைவரகளில் சிலர, அடுததை 
வகுப்பிறகு ரதைரச்சி பபறறு பசல்லபாமல் பதைபா்டரநதும் 
அரதை வகுப்பிரலரய பின்தைங்குகின்்ற மபாணவரக்ளப் 
ரபபால இருககின்்றனர.  அதைபாவது எப்ரபபாதுரம 
படிததும் ஒன்றுககும் இயலபாதைவரகள், பகபாள்்ககள் 
பறறிய அறிவி்ன மதிககின்்றனரர தைவிர, அதைனூ்டபாக 
பயிறசியில் முன்ரனறி பதைபாழிலுககுள் பிரரவசிகக 
ரவணடிய பதைபா்டரநி்லக்ள ரமறபகபாள்வதில்்ல. 
அவரகள் எப்ரபபாதும் பபார்வயபாளரகள்’ அல்லது 
‘ரகட்ரபபார’ என்்ற ஸதைபானததிரலரய பதைபா்டரநதும் 
தைரிததிருககின்்றனர. ரதைவனுககு அரப்பணிககப்படுகின்்ற 
ரச்வககு, தை்ல அறிவு பபபாருததைமபானதைல்ல என 
ரவதைததில் பல பகுதிகள் கணடிககின்்றன. 

 சில வரு்டங்களுககு முன்பு, ஒரு பிரபலமபான 
கிறிஸதைவ சங்கததின் வரு்டபாநதிர விைபாவில், 
எழுச்சியூட்டும் பசயதி பிரசங்கிககப்பட்்டதைபாக அநதை 
சங்கததின் பததிரிக்கயில் பிரசுரிககப்பட்்டது. அநதை 
பசயதியின் கரு “ச்பகள் எப்படி மறுமலரச்சி அ்்டய 
முடியும்?” உண்மயில் அது, ச்பகளின் மறுமலரச்சிககு 
அவசியமபான முககியமபான பகபாள்்ககளின் உருவமபாக 
அ்மநதிருநதைது. ஆனபால், அ்தை முறறுமபாக 
வபாசிககும் ரபபாது, முககியமபானபதைபான்று அங்கு 
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ரசரககப்ப்டபாதிருநதைது பதைளிவபாகத பதைன்பட்்டது.

 ரதைவனுககபான பணியில், விசுவபாசிகள் எ்தைரயனும் 
பசயய முடியும் என்்ற புததிமதை அல்லது உறசபாகம் பறறி 
ஒரு சிறு வபாரத்தைகூ்ட அங்கு குறிப்பி்டப்ப்டவில்்ல; 
சுவிரசஷமும் ச்ப வளரச்சியும் எவவிதைததிலும் 
விசுவபாசிகள் ரதைவனு்்டய ரவ்லயில் பங்கு பபறறு 
சபாட்சியபாக இருப்பதில் தைங்கியிருப்பதில்்ல என்ப்தைத 
தைபான் அநதை பிரசங்கி நம்புவதைபாக பதைன்படுகின்்றது, 
அரநக கபாலமபாக அவரகள் அககருத்தைரய சரிபயன்று 
நம்பியிருநதைது ரபபால, அவரகள் பசௌகரியமபாக 
ஆறுதைலபாக இருகக, அவரகளது பங்களிப்பில்லபாமரலரய 
ரதைவன் அறபுதைமபான கபாரியங்க்ள மறுமலரச்சி்ய 
ஏறபடுததுவபார என்று எதிரபபாரககின்்றனர. 
 
 அரநக விசுவபாசிகள் தைம் வபாழ்க்க்ய திட்்டமிட்டு 
ஒழுங்குபடுததுகின்்ற மு்்றயபானது, பிரததிரயகமபாக 
தைம்்ம கிறிஸதைவரகள் என்று அ்ைககப்படுவதைறகபாக 
மட்டுரம என்பது துககரமபான உண்ம. விவரிததுக 
கூறுகின்்ற ரதைவ வபாரத்தைக்ள ரகட்பதில் 
மகிழ்ச்சிய்்டவதைறகும், பயபகதியுள்ள வபாழ்க்க 
வபாழ்வதைறகும், தைம் குடும்பதைத்தைக கவனிததுக 
பகபாள்ளவுரம தைம் கிறிஸதைவ வபாழ்்வ ந்டததுகின்்றனர. 
புதிய ஏறபபாட்டிலுள்ள,  பசயறபடுகின்்ற வபாரத்தைக்ள, 
நபாம் நம் வபாழ்வில் தீவிரமபான முககிய அம்சங்களபாக 
எடுததுக பகபாள்ளும் வ்ர நபாம் முழு்மயபான ஆவிககுரிய 
கிறிஸதைவரபாக அல்லது ரதைவ வபாரத்தையின்படியபான 
கிறிஸதைவரகளபாக ஒரு ரபபாதுரம மபா்ற முடியபாது. 
  ரவதைத்தை விசுவபாசிககின்்ற ஒவபவபாரு 
ச்பயும், ரதைவனு்்டய மகி்மயபான ஊழியததிறகு 
தைங்கள் ச்பயபாரி்டமுள்ள தைபாலநது, சகதி வளங்க்ள 
பபபாருததைமபான மு்்றயில் பயன்படுததை முயறசி 
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பசயய ரவணடும். ச்பயபாரின் தைபாலநதுகளுகரகறப 
முழு்மயபான பங்களிப்்ப அவரகள் 
பகபாடுககும்படியபான சநதைரப்பங்க்ளகபகபாடுதது 
ஊககுவிகக ரவணடும். இநதை பங்களிப்பு எங்கள் 
க்ட்ம மட்டுமல்ல, எங்கள் ஆரபாதை்னயின் முககிய 
பகுதியுமபாகும்.

 தைம்்ம ரதைவனுகபகன்று ஒப்புவிததை கிறிஸதைவரகட்கு 
இங்கு ஒரு விணணப்பம் பகபாடுககப்படுகின்்றது. 
ரதைவ வபாரத்தையின்படியபான கிரி்யயபாறறும் 
ச்பககுரியவனபாக இருப்பவரன உண்மயபான 
கிறிஸதைவன் ஆவபான். ஒவபவபாரு அங்கததைவனுரம 
ஏதைபாவது ஒரு வழியில் ரதைவனு்்டய ரவ்லயில் பங்கு 
பபறறு, தைன் ச்பயினருககுச் சபாட்சியபாக அ்மய 
ரவணடும் என்்ற கருத்தைப் பறறிகபகபாணடு அதைன்படி 
வபாை ரவணடும். ரதைவனு்்டய வபாரத்தையிலுள்ள, 
ரவ்ல, ஆரவம், உ்ைப்பு சம்பநதைமபான புததிமதிகட்கு 
நபாம் நம் மன்தை கட்்டபாயமபாக தி்றநது பகபாடுகக 
ரவணடும்.

 ரவதை வபாரத்தையிலுள்ள, ரதைவனுககு 
அரப்பணிப்புள்ள ரச்வ பறறிய பலமபான புததிமதிகள் 
யபாவும், அப்ரபபாஸதைலர, மிஷனரி, ஊழியரகள் 
ரபபான்ர்றபாருகரக உரியது என்று நபாம் தைவ்றபாக 
நி்னததுக பகபாள்கிர்றபாம். ஆனபால், உண்மயில் 
அரதை பசபாறபதைங்கள், சபாதைபாரண விசுவபாசிகள் 
பசயய ரவணடிய ரவ்லக்ள விவரிப்பதைறகும் 
பயன்படுததைப்படுகின்்றன. சில உதைபாரணங்க்ள நபாம் 
இங்கு பபாரகக முடியும். நபாம் கரததைருககு பணியபாற்ற 
ரவணடிய விதைததில் நபாம் ரச்வ பசயகிர்றபாமபா? 
ச்ப ரவ்லக்ளப் பகிரநது பகபாணடு, நமது 
பபபாறுப்புக்ள சுமநதைவரகளபாக சுவிரசஷ ஊழியததில் 
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உதைவுகின்ர்றபாமபா? சமுதைபாயததிறகுள் பசன்று ரதைவ 
பசயதி்ய அறிவிககின்ர்றபாமபா? ரதைவ ஊழியததிறகுரிய 
எநதைக கபாரியததிரலயும் பங்கு பபறுகின்ர்றபாமபா? 
ஒவபவபாரு அங்கததைவனும் ஆவிககுரிய ரீதியபாகவும் 
பசயல்மு்்ற ரீதியபாகவும் அரநக கபாரியங்கள் 
பசயய ரவணடியுள்ளன. ரதைவனு்்டய ரவ்லயில் 
பங்களிப்பதில் ரதைபால்வியுற்றவரகளபாக, உண்மயபான 
அரப்பணிப்்ப விளங்கிக பகபாள்ளபாதை ச்ப 
அங்கததைவரகளபால், ச்ப வளரச்சி எப்படி நிகழும்? 
இன்்்றய கபாலததில் கிறிஸதைவததின் ஈரப்பு கு்்றவதைறகு 
கபாரணமபாயிருககின்்ற நமது பலவீனம் இ்தைவி்ட 
ரவப்றதும் இல்்ல. புதிய ஏறபபாட்டிலுள்ள “ரவ்ல 
பசயகின்்ற கடினமபாக உ்ைககின்்ற/ பிரயபாசப்படுகின்்ற” 
ரபபான்்ற பலமபான வபாரத்தைகளிலுள்ள சவபா்ல 
சிநதியுங்கள். நபாம் அதைறகு எவவளவு தூரம் 
பபபாருநதுகின்ர்றபாம்?
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z

்க டின உ்ைப்பு எனும் பதைம் கிறிஸதைவ பணிககு 
கிரரகக பமபாழியில் பயன்படுததைப்பட்டுள்ள 

வபாரத்தை ‘Kopos’. இதைன் அரததைம், அடிததைல், 
பவட்டுதைல், வன்்மயபாக பதிததைல். ஒரு உ்ைப்பபாளி 
கஷ்டப்பட்டு பவட்டி, பகபாததி ரவ்ல பசயவது ரபபால 
அல்லது மிகவும் பபாரமபான ரவ்ல்ய கடினமு்டன் 
பசயவதுரபபால அது சிநதிககத தூணடுகி்றது. அதைபாவது, 
வி்டபாமுயறசியு்டன் கடினமபாக உ்ைககின்்ற அநதை 
ரவ்லயினபால் அநதை உ்ைப்பபாளி பலவினமும் க்ளப்பும் 
அ்்டகின்்றபான். இநதை வபாரத்தை பவுல் எழுதும்ரபபாது 
பயன்படுததைப் பட்டிருககின்்றது “ஆ்கயபால், எனககுப் 
பிரியமபான சரகபாதைரரர கரததைருககுள் நீங்கள் படுகி்ற 
பிரயபாசம் விருதைபாலபாயிரபாபதைன்று அறிநது, நீங்கள் 
உறுதிப்பட்்டவரகளபாயும், அ்சயபாதைவரகளபாவும் 
கரததைரு்்டய கிரி்யயிரல எப்ரபபாதும் 
பபருகுகி்றவரகளபாயும் இருப்பீரகளபாக” (1 பகபாரி. 15:58).

 ஒரு சபாதைபாரண நி்லயிலுள்ள கிறிஸதைவ பணி்ய 
விளககும்படியபாக, பவுல் ஒருரபபாதுரம K o p o s ’ 
என்்ற கிரரகக பதைத்தை பயன்படுததியிருகக மபாட்்டபார. 

1
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ரதைவன் நம்மி்டமிருநது எதிரபபாரககின்்றதைபான, 
தீவிர பிரயபாசமபான கடின உ்ைப்்பரய அவர 
குறிப்பிடுகின்்றபார. அநதை பிரயபாசததிறரக ரதைவன் 
ஆசீரவபாதைத்தையும் வபாககளிததிருககின்்றபார.

 சீரமபான் ரபதுரு “ஆண்டவரர, இரவு முழுவதும் 
பபாடுபட்ர்டபா பிரயபாசப்பட்ர்டபாம்” என்று கூறும்ரபபாது, 
இரதை அரததைமுள்ள வபாரத்தை பயன்படுததைப்பட்டுள்ளது. 
இரயசு கிறிஸது சீகபாரககபான நீண்ட பயணத்தை 
முடிததைரபபாது, அவர க்ளப்ப்்டநதைவரபாக சமபாரிய 
பபணணி்டம் தைணணீர ரகட்கின்்றபார. இங்கும் கடின 
பிரயபாசம்.  அதிக நீண்ட தூர பயணததினபால் சரீரததில் 
இ்ளப்பு.

 இவற்்றப் ரபபான்ர்ற, ரயபாவபான் 4 : 38 - 
ல் உைவனின் பிரயபாசம் எரப. 4 : 28 - இல் 
்கதபதைபாழில் பசயபவனின் பிரயபாசம் என்பன 
விவரிககப்பட்டுள்ளன. இததை்கய ரவதைபகுதிகள், ரவதை 
வபாரத்தையின்படியிலபான, ரதைவனுககபாக பணியபாறறும் 
உ்ைப்பின் ஊககம், வி்டபாமுயறசியின் தைன்்ம்ய 
கபாணபிககின்்றன. இன்று அநதை வபாரத்தையபானது, 
அதைன் சவபா்ல, பலத்தை இைநது விட்்டது 
ரபபால கிறிஸதைவர மததியில் கபாணப்படுகின்்றது. 
கிறிஸதைவ பணி என்பது நபாம் விரும்புவ்தைப் ரபபால 
இரலசபானது, கடின உ்ைப்பு ரதை்வயில்்ல என்று 
நபாம் உலகததைபார ரபபான்று கறப்ன பகபாள்கின்ர்றபாம்.

 கிறிஸதுவுககுள் நீங்கள் படுகி்ற பிரயபாசம் 
விருதைபாவபாயிரபாது என்று பவுல் கூறும்ரபபாது, ரதைவனது 
அழியபாதை அரநக வபாககுததைததைங்க்ள தைன் மனதில் 
பகபாண்டவரபாகரவ இ்தைக கூறினபார. கிறிஸதைவ 
பணிபயன்று நபாம் பசயகின்்ற ரவ்லகளினபால் 
நபாம் க்ளப்ப்்டயபாமல் பலமுள்ளவரகளபாக 
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புதுப்பபபாலிவு்டன் இருப்ரபபாமபானபால், 
அததை்கய பணிகளுககு இநதை வபாககுததைததைங்கள் 
பபபாருநதுவதில்்ல. அதைபாவது இரலசபான 
பசௌகரியமபான ரவ்லகளுககு இநதை வபாககுததைததைம் 
பபபாருநதைபாது. சிறிய முயறசிகள் ஆசீரவபாதைததிறகு 
உததைரவபாதைம் அளிப்பதில்்ல. ரதைவ பணி என்று பசபால்லி, 
கண்டபடி பசயகின்்ற கபாரியங்களும் ஆசீரவபாதைததிறகு 
உததைரவபாதைத்தை அளிப்பதில்்ல. அளவுககு மீறிய 
பசயறதிட்்டங்கள், நி்்றரவறறி முடிககபாதை பணிகளும் 
பலவற்ற ஆசீரவபாதைமற்ற முடி்வ ஏறபடுததும்.

 இநதை வபாககுததைததின்படி, நமது வி்லரய்றப்பட்்ட 
கடினமபான பயனுள்ள பிரயபாசம், கரததைரி்டததில் 
விருதைபாவபாக ரபபாகபாது. எனரவ நபாம் ஆசீரவபாதைத்தை 
நிச்சயபலமபாக அறுவ்்ட பசயய ரவணடுபமன 
விரும்பினபால், நமது பிரயபாசம் கட்்டபாயம் தைகுதியுள்ள 
பிரயபாசமபாக அ்மய ரவணடும். 1பகபாரி: 3 : 8 - 
ல் பவுல் இநதை வபாரத்தை்யப் பயன்படுததும்ரபபாது 
தைறகபால நவீன இயநதிரங்கள் பபாவ்னககு வருவதைறகு 
முன்பபான கபாலததிலிருநதை, கடின உ்ைப்புள்ள 
விவசபாயி்யரய ஒப்பிடுவதைபால், ச்பயில் நமது 
ரவ்லயும் கடின உ்ைப்புள்ளதைபாக அ்மய ரவணடும்.

 பவுல் மீணடும் இரதை பதைத்தை ரரபாமர 16: 
6 ல் பயன்படுததும்ரபபாது எங்களுககபாக மிகவும் 
பிரயபாசப்பட்்ட மரியபா்ள வபாழ்ததுங்கள் என்கின்்றபார. 
மரியபாள் தைன் சுயகபாரியங்க்ள விட்டுவிட்டு, ரதைவ 
மனுஷரகளுககபான எல்லபா பணிவி்்டக்ளயும் 
பசயதைபாள். அவள் தைன்்ன பவறுதது பதைபா்டரநது 
பசயலபாறறியதைபால், பவுல் அவளது பணிக்ள பிரயபாசம் 
என்்ற பதைததில் கபாணபிககின்்றபார. மரியபாள் தைன் 
சுயகபாரியங்க்ள விட்டுவிட்டு, ரதைவ மனுஷரகளுககபான 
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எல்லபா பணிவி்்டக்ளயும் பசயதைபாள். அவள் தைன்்ன 
பவறுதது பதைபா்டரநது பசயலபாறறியதைபால், பவுல் அவளது 
பணிக்ள பிரயபாசம் என்்ற பதைததில் கபாணபிககின்்றபார.

 இன்பனபாரு உதைபாரணததில் இநதை வபாரத்தையபானது 
சபாதைபாரண விசுவபாசிகளின் பணிகள் பறறி 
விவரிககின்்றது. 1 பதைச 1:2-4-ல் ‘உங்கள் விசுவபாசததின் 
கிரி்யயும்’, “உங்கள் அன்பின் பிரயபாசத்தையும் 
நம்மு்்டய பிதைபாவபாகிய ரதைவனுககு முன்பபாக நபாங்கள் 
இ்்டவி்டபாமல் நி்னவுகூரநது எங்கள் பெபங்களில் 
இ்்டவி்டபாமல் உங்க்ளக குறிதது விணணப்பம் 
பணணி, உங்கபளல்லபாருககபாகவும் எப்பபபாழுதும் 
ரதைவ்ன ஸரதைபாததைரிககின்ர்றபாம்”.

 பதைசரலபானிய விசுவபாசிகள் ஆததும ஆதைபாயததிறகபாக 
ஒருமிததுப் பிரயபாசப்பட்்டபாரகள். அதைனபால் பவுல், 
அவரக்ள மற்ற ச்பகளுககு எல்லபாம் ‘மபாதிரிகளபாக 
முன் ்வககின்்றபார’. நமது ச்பகளும் இவவபாறு 
மபாதிரி களபாக கபாணபிககப்ப்ட முடியுமபா? என்று 
பங்களிப்்ப வபாஞ்சயு்டன் சிபபாரிசு பசயது ஏறறுக 
பகபாள்ளப்படுமபா? எனது பங்களிப்பு எவவளவு பபரிதைபாக 
அ்மய ரவணடும் என்று நபான் புரிநதுள்ரளனபா?

 எபி. 6 : 10 - ல் அன்பின் பிரயபாசததிறகுப் 
பலனபான வபாககுததைததைம் கபாணபிககப்படுகின்்றது. 
“உங்கள் கிரி்யயும் அன்பின் பிரயபாசத்தையும் ம்றநது 
விடுகி்றதைறகு ரதைவன் அநீதியுள்ளவரல்லரவ ரதைவனுககபாக 
நபாம் எடுககின்்ற ஊககம், கடின உ்ைப்பி்ன அவர 
கபாணபாதைபடி இருப்பவரல்ல; பதிலபாக ஆசீரவபாதைத்தையும் 
பரி்சயும் தைருபவர. ரகள்வி என்னபவன்்றபால், 
ரதைவன் எங்களில் மகிைச்சிய்்டயும்படியபாக என்ன 
கபாரியங்க்ள நபாம் ரதைவனுககபாகச் பசயகின்ர்றபாம்?
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பீட்டர் மாஸ்டர்ஸ

 சுவிரசஷத்தைக குறிததைபான எநதை முககிய பபாரத்தை 
நபாம் சுமககின்ர்றபாம்? அல்லது மற்றவரகள் கூறுவ்தைப் 
ரபபால கிறிஸதைவ வபாழ்வு எப்ரபபாதும் இலகுவபானதைபாக 
வசதியபானதைபாக அ்மய ரவணடும். கப்டமின்றி 
ரநபாவின்றி களிப்்பப் பபறுவதைறகபாக கபாரியங்க்ள 
மட்டும் நபாம் பசயய ரவணடும் என்்ற கருத்தைப் பறறிப் 
பிடிககின்ர்றபாமபா?

 எபிரரய நிருபத்தை எழுதியவர பதைபா்டரநது 
கூறுகின்்றபார. “நீங்கள் அசதியபாயிரபாமல், வபாககுததைததைமபான 
ஆசீரவபாதைங்க்ள விசுவபாசததினபாலும் நீடிய 
பபபாறு்மயினபாலும் சுதைநதைரிததுக பகபாள்ளுகி்றவரக்ளப் 
பின்பறறுகி்றவரகளபாயிருநது, உங்களுககு நம்பிக்கயின் 
பூரண நிச்சயமுண்டகும்படி, நீங்கள் யபாவரும் முடிவு 
பரியநதைம் அப்படிரய ெபாககிர்தை்யக கபாணபிகக 
ரவணடுபமன்று ஆ்சயபாயிருககிர்றபாம்”. (எபி. 6:11 -12). 
இவவசனததிலிருநது நபாம் அறிகின்்ற உண்ம, கிறிஸதைவ 
பணியின் ரமலபான ஆரவமுள்ள தீவிரமபான பங்களிப்பு 
என்பது தை்லவரகளுககு மட்டும் உரியதைல்ல; எல்லபாக 
கிறிஸதைவரகளுககும் உரியது கடின உ்ைப்பபானது 
நிச்சயமபான ஆசீரவபாதைதது்டன் பகபாடுககப்பட்டுள்ள்தை 
நபாம் அறிகின்ர்றபாம். அதைனபால், எங்கள் வபாழ்வுப் 
பயணததின் இறுதிவ்ர அநதை “பிரயபா்ச’ யின் 
சு்டர எரிநது பகபாணடிருககும்படி நபாம் வபாஞசிதது 
பபாதுகபாகக ரவணடும்.  நிச்சயமபான ஆசீரவபாதைதது்டன் 
பகபாடுககப்பட்டுள்ள்தை நபாம் அறிகின்ர்றபாம்.  அதைனபால், 
எங்கள் வபாழ்வுப் பயணததின் இறுதிவ்ர அநதை 
“பிரயபா்ச’ யின் சு்டர எரிநது பகபாணடிருககும்படி 
நபாம் வபாஞசிதது பபாதுகபாகக ரவணடும்.   
ரவதைததிலுள்ள விசுவபாச வீரரகள் உண்மயிரலரய 
நபாம் பின்பற்றக கூடிய உதைபாரண புருஷரகள்; 
அவரகள் மனிதைரகளி்டமிருநது ரவறுபட்்ட அல்லது 
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அசபாதைபாரண மககள் அல்ல ; சபாதைபாரண மனிதைரகளபான 
அவரகள் கிறிஸதைவரகளுககுரிய நியபாயமபான 
சரியபான மபாதிரிகளபாக எப்ரபபாதும் வபாழ்நதைவரகள்.

 எபிரரய நிருபத்தை எழுதியவர, பிரமபாணததிலிருநது 
விலகியுள்ள விசுவபாசிகட்கு ஒரர ஒரு வபாரத்தை 
்வததுள்ளபார. ‘நீங்கள் அசதியபாயிரபாமல்’ என 
அவரகளுககு குறிப்பிட்டுள்ளபார, அதைபாவது 
ரசபாம்பல், பமதுவபான பசயறபபாடு, ரநபாககமில்லபாமல் 
வீரண ரநரத்தை ரபபாககுகின்்ற நி்ல, ச்பயில் 
மரியபா்தையபான அங்கததைதைவரகளபாக பதைன்படுகின்்ற 
நம்மில் எததை்னரபர ரமறகூறிய ரசபாம்பல் 
கூட்்டத்தைச் ரசரநதிருககின்ர்றபாம். ரதைவன் தைபாரம நமது 
இருதையங்க்ளத தூணடி, அவரு்்டய ரவ்லககபாக 
நமது சகதிக்ள அனலுள்ளவரகளபாகப் பயன்படுததை 
கதைவி பசயவபாரபாக!

 ஆரவமு்டன் பிரயபாசப்ப்டல், கடின உ்ைப்பு 
ரபபான்்ற வபாரத்தைகளு்டன் பகபாடுககப்பட்டுள்ள 
க்ளப்பு, ரநரடியபாகவும், கிறிஸதைவ வபாழ்வின் 
தைகுதிககு அவசியமபாகின்்றன. கிறிஸதைவ பணிககுரிய 
அரப்பணிப்பின் க்ட்மக்ள இரலசபாககரயபா 
இரகசியமபாக பகடுககரவபா, ரகள்விகள் பதைபாடுதது 
குைப்பரவபா நபாம் சபாததைபானுககு இ்டம் பகபாடுககககூ்டபாது. 
ஏபனனில், ரதைவனு்்டய ரவ்லயில் நபாம் உ்டன் 
ஊழியரகள் என அ்ைககப்பட்டுள்ரளபாம்.
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எதிர் நீச்சல்

எ திர நீச்சது்டன் பபாடுபடுகின்்ற பதைம் பவுல் 
பிலிப்பியருககு எழுதும் ரபபாது, முறறிலும் 

விததியபாசமபான ஒரு வபாரத்தை்ய பிரயபாசததுககுப் 
பயன்படுததுகின்்றபார. இதைன் மூலம் நபாம் ரதைவனுககபான 
பணியில் இன்னும் எவவளவு தூரம் ஆயததைமபாயிருகக 
ரவணடும் என்்ற கபாரியங்க்ள பவளிச்சததினுள் 
பகபாணடு வருகின்்றபார. இங்கு அவர பயன்படுததுகின்்ற 
வபாரத்தையபானது, பிரச்ச்னகளின் அரங்கம், 
சண்்டகளின் நிகழ்வுகள், பபபாதுமககளுககுரிய பபரிய 
பநதையப் ரபபாட்டிகள் ரபபான்்ற பின்னணியிலிருநது 
எடுககப்பட்்டது (பிலி 1:27)

 இநதை வபானததில் பவுல் பயன்படுததிய பசபால் 
ஒருமிததுப் ரபபாரபாடி கிரரகக பமபாழியில் Sunatha-
lo என்்ற வபாரத்தையிலிருநது இது பப்றப்பட்்டது. இதைன் 
அரததைம் மற்றவரகளு்டன் ரசரநது ரபபாரபாடுதைல் “நபான் 
வநது உங்க்ள கண்டபாலும் நபான் வரபாமலிருநதைபாலும், 
நீங்கள் ஒரர ஆவியில் உ்றதியபாய நின்று, ஒரர 
ஆததுமபாவினபாரல கவிரசஷததின் விசுவபாசததிறகபாக 
கூ்டப் ரபபாரபாடுகின்றீரகபளன்று நபான் ரகள்விப்படும் 
படி எவவிதைததிலும் நீங்கள் கிறிஸதுவின் கவிரசவததிறகுப் 

2
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பபாததிரரபாக மபாததிரம் ந்டநது பகபாள்ளுங்கள்”.

(ஆங்கில பமபாழியின்படி, உங்கள் சம்பபாச்ணயபானது, 
எவவிதைததிலும்பபாது கிறிஸதுவின் கவிரசஷததிறகு 
பபாததிரரபாக மபாததிரம் அ்மயும்படி ந்டநது 
பகபாள்ளுங்கள்)

 அநநபாட்களில் ஒரு வி்ளயபாட்டு வீரன் 
அல்லது மல்யுததை வீரன் ரபபாட்டிககு தைன்்ன 
ஆயததைப்படுததும்படியபாக கடு்மயபான பயிறசி பபறறு, 
க்ளப்பு்டன் தைன்்ன ஆயததைப்படுததுவபான். அவன் 
ரபபாட்டியில் இ்றங்கியபின், ஒரு சுறறுவட்்டம் முடியும் 
வ்ர, அநதை ரபபாட்டியின் சட்்ட திட்்டங்களுககுக 
கீழ்ப்படிததைவனபாக இருகக ரவணடிய கட்்டபாய நி்ல 
உள்ளது. தைன் வசதி்யரயபா, பசௌகரியத்தைரயபா, 
உரி்ம்யரயபா அங்கிருநது அவன் நி்னகக 
முடியபாது. ஆபததைபான கபாயங்கள் ஏறபட்்டபாலும் கூ்ட, 
அநதை ரபபாட்டியின் இறுதிவ்ர முடியுமபானளவு 
ரபபாரபாடி பெயம் பப்ற தீரமபானிததைவனபாக இருப்பபான். 
மற்றவரகளது எநதை மரனபாபபாவங்களும் அவ்னத 
தைபாங்குவதில்்ல. இன்்்றய வி்ளயபாட்டு வீரனின் 
உண்ம நி்ல இப்படி இருப்பது ரபபாலரவ, ஒவபவபாரு 
விசுவபாசிககுரிய கிறிஸதைவ பணியின் அரப்பணிப்பும் 
அ்மய ரவணடும் என பவுல் உதைபாரணமபாகக 
கபாட்டினபார.

 முககியமபான வி்ளயபாட்டுப் ரபபாட்டியின் ஒரு 
கட்்டததில் ரபபாட்டியபாளர ஒருவர தைன் ஓட்்டதை்டத்தை 
விட்டு பவளிரய ந்டநது ரபபாட்டி உ்்டக்ளக 
க்ளநது மீணடும் தைன் சபாதைபாரண உ்்டக்ள மபாறறி 
விட்டிறகு பசல்வது என்பது நி்னகக முடியபாதை 
ஒன்று. அதிக பிரயபாசம் எடுகக ரவணடும் என்்ற 
ஒரர கபாரணததிறகபாக, இ்்டயில் நிறபது தைகபாதைது. 
இன்்்றய கிறிஸதைவ பணி அரங்கிலும் இநதை கபாரியரம 
எப்ரபபாதும் ந்டநது பகபாணடிருககின்்றது. மபா்ல ரநரம் 
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மப்பும் மநதைபாரமுமபாக இருநதைபால், மபா்ல ஓயவுநபாள் 
பபா்டசபா்ல மபாணவரக்ள அ்ைதது வருகின்்ற 
பபபாறுப்பு்்டயவரகள் தைங்கள் அரங்க ஓட்்டத்தை 
அலட்சியப்படுததுவதுரபபால அல்லது ்கவிட்்டவர 
ரபபால மபாறிவிடுவர. அதைனபால், ஏறகனரவ வர 
தை்்டப்பட்டுப்ரபபான பிள்்ளகள், பதைபா்டரநதும் 
சநதிககப்ப்டபாதை பிள்்ளகளபாக மபாறுகின்்றனர. 
சிலரவ்ள ச்பயின் பெபககூட்்டங்கள் கூ்ட 
பசபால்லமுடியபாதை அளவு ரசபாரவு்்டயதைபாக 
அ்மகின்்றது. கபாரணம் ரதைவனின் கிறிஸதைவ 
பணி அரங்கததிலுள்ள வி்ளயபாட்டு வீரரகளபான 
விசுவபாசிகள் தைபாம் ஓ்ட ரவணடிய ஓட்்டத்தை 
ம்றநது, பவறும் பபார்வயபாளரகளபாக மபாறுகின்்றபார. 
அங்கததைவர ஒவபவபாருவரும் தைனிப்பட்்ட மு்்றயில் 
பெபததில் பங்களிகக முயறசி பசயயபாமல் அசதியபாக 
இருப்பரதை இதைறகுக கபாரணம்.

 அரநகர கூறுவது பெயிகக எனககு தூணடுதைல் 
வரவில்்ல என்பதைபாகும். இதைறகு ரதைவனின் பதில், 
உன் சுயத்தை ஒருபு்றமபாககிவிட்டு உன் இருதையத்தை 
மற்றவரகளின் பபாரததைபால் தைபாங்கும்படி ஆயததைப்படுதது 
ஜீவனுககும், மரணததிறகுமி்்டரய ரபபாரபாடுகின்்ற 
ஆததைமபாககளும்கபாக பபாரதரதைபாடு தைபாகதரதைபாடு 
விணணப்பம் பசய. ஆததுமபாககளும்கபான நமது 
ஆவிககுரிய க்ட்மகளில் கூ்ட நபாம் அகக்ர பகபாணடு 
ரபபாரபாட்்ட வீரன் ரபபால் ரபபாரபாடி பெபிககும்படி 
ரதைவன் விரும்புகின்்றபார. நபாம் இககபாரியத்தை 
கட்்டபாயம் நி்்றரவற்ற ரவணடும். ஏபனனில் நபாம் 
அ்தை நி்்றரவறறும்படியபாக அவரு்்டய பட்டியலில் 
ரசரககப்பட்டுள்ரவபாம்.

 நபாம் விசுவபாசிகளபான ரபபாரதை ரதைவன் நமககு 
இககபாரியங்க்ள நியமிதது விட்்டபார. அவர நியமிததை 
நிகழ்வில் நபாம் இருப்பதைனபால் நபாம் நமது பபபாறுப்்ப 
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நி்்றரவற்ற ரவணடியது கட்்டபாயமபானது. நபாம் அவவபாறு 
பசயயபாவிட்்டபால் நமது ஒழுகக ரகட்டிறகும், நிரவிசபார 
நி்லககுமபாக ரதைவன் நம்மி்டம் கணககு ரகட்பபார. ஆம், 
ஒவபவபாரு பெபககூட்்டமும், அதில் நமது தைனிப்பட்்ட 
பங்களிப்பும் எவவளவு முககியமபான்வ.

 அப்ரபபாஸதைலன் பவுலின் வி்ளயபாட்டு வீரனுககுரிய 
ஓப்பு்மயபானது நம்்ம அததை்கய வி்ளயபாட்டு 
வீரனு்டன் ஒப்பிட்டுப் பபாரககத தூணடுகி்றது. பநதைய 
ரபபாட்டிககு ஆயததைமபாகின்்ற வி்ளயபாட்டு வீரரகள் 
கபா்ல, மபா்ல உ்டறபயிறசி பசயது வபாரததில் 
மூன்று அல்லது நபான்கு மு்்ற விரசஷ பயிறசிககு 
பசன்று பதைபா்டரச்சியபாக தைம்்ம ஆயததைப்படுததுவர. 
கபாற்றடிததைபாலும் கபாலநி்ல மபாறினபாலும் ரமலும் 
ரமலும் பயிறசி பபறுவர. அவரகளது பதைபா்டரசியபான 
பயிறசியினபால், சரீரததில் மட்டுமின்றி சமூக 
பபபாருளபாதைபார நி்லயபாலும் ரபபாட்டியில் தைம்்ம 
அரப்பணிகக ஆயததைமுள்ளவரகளபாக இருப்பர 
ரபபாட்டியின்ரபபாது அதிக ஆவலு்டன் தி்ட 
நம்பிக்கயு்டன் தைம்்ம ஒப்புகபகபாடுப்பபார.

 உலகப் பிரகபாரமபான, அழிதது ரபபாகின்்ற இ்டத்தைப் 
பப்ற இவரகள் இப்படி பயிறசி பபறறு தைம்்ம 
ஆயததைப்படுததுவபாரகளபானபால் அழியபாதை கிரீ்டத்தை 
பபறும்படி பநதையததில் ஓடுகின்்ற நபாம் எவவளவு 
அதிகமபாக ஆயததைம்்டய ரவணடும். (1பகபாரி 9:25)  
கிறிஸதுவின் சீ்டரபான நபாம் இததை்கய அரப்பணிப்்பக 
கபாணபிககிர்றபாமபா? ச்ப அங்கததைவரகளபாகிய நபாமும், 
ஒரர இலக்க ரநபாககி மன்தை ஒருமுகப்படுததி 
பசயறபடுகின்ர்றபாமபா? நபாம் நமது இரட்சகருககு 
பகபாடுககக கூடிய அரப்பணிப்்ப வி்ட உலக மககள் 
நமது களியபாட்்ட விருப்புகளுககபாக கபாணபிககின்்ற 
அரப்பணிப்பு பபரிதைபாகுமபா?

 பிலிப்பியர நிருபததில் பவுல் எழுதியுள்ள 
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புததிமதியபானது ஒவபவபாரு கிறிஸதைவனுககும் ஒவபவபாரு 
ச்ப அங்கததைவனுககும் உரியது என்ப்தை நபாம் மீணடும் 
கபாணலபாம். ஒருமிததுப் ரபபாரபாடுகின்்ற நி்ல்ம்ய 
நமககுக கபாணபிககின்்றனர. வி்ளயபாட்டுககுழு 
முழுவதுரம ஒருவரரபாப்டபாருவர ஒதது்ைதது, 
பவறறிககபாக தைம்்ம ஒருமனதைபாக அரப்பணிதது 
நம்பிக்கயு்டன் ரபபாரபாடுகின்்றனர. நபாமும் அப்படியபான 
ஒரு மன ஆவியு்டன் கிறிஸதைவ பணியில் பங்கு 
பபறுகின்ர்றபாம் என்று மனதைபார நம்மபால் கூ்ற முடியுமபா? 
பசௌகரியங்கள், பபபாழுதுரபபாககு கபாரியங்க்ள ம்றநது, 
க்ளப்பு, கபாயங்க்ள சகிததுக பகபாணடு கிறிஸதுவின் 
பணிககபாக ரபபாரபா்ட ஆயததைமுள்ளவரகளபாக 
இருககின்ர்றபாமபா? புதிய ஏறபபாட்டின் முதைன்்மயபான 
கபாரியங்க்ள நபாம் உண்மயில் விரும்புகின்ர்றபாமபா? 
நபாம் ச்ப்ய வழிந்டததுபவரகளபாக இருநதைபால், 
ச்பயின் ஒவபவபாரு அங்கததைவனுரம தைன் பங்களிப்்ப 
ஊககமபாக பதைபா்டரச்சியபாக பகபாடுககும்படியபான 
வபாயப்புக்ள ஏறபடுததுகின்்ற ச்பககபாரியங்க்ளத 
திட்்டமிடுகின்ர்றபாமபா?

 ‘பணி’ என்பதைன் ரவதைபாகமக கருதது, உள்ளூர 
ச்பயின் எல்லபா ரவறுபபாடுகளுககும் அப்பபாறபட்்டது. 
உதைபாரணமபாக, ரபபாதைகர, விசுவபாசி, ஆண, பபண, 
படிததைவன், படிககபாதைவன் ரபபான்்ற எல்லபாவறறிறகும் 
அப்பபாறபட்்டரதை பணி. பணி பசயய எவவிதை 
தை்்டயுமில்்ல.

 பவுல் இநதை “ரபபாரபாடுகின்்ற” பதைத்தை 
பபண அங்கததைவரகளுககு எப்படி 
சம்பநதைப்படுததியிருககின்்றபார என்ப்தை பிலி, 4:3 
கபாணலபாம். “என் உததைம கூட்்டபாளரய அவரகளுககு 
உதைவியபாயிருககும்படி உன்்னயும், ரவணடிக 
பகபாள்கிர்றன். அவரகள் கிபலபமநரதைபாடும் மற்ற என் 
உ்டன் ரவ்லயபாட்கரளபாடுங்கூ்டச் கவிரசஷ விஷயததில் 
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என்ரனபார்ட கூ்ட மிகவும் பிரயபாசப்பட்்டபாரகள்” 

(கிரரகக பமபாழி பபயரப்பின் படி என்ரனபார்ட கூ்ட 
ரசரநது மல்யுததைம் பணணினபாரகள்)

 ரதைவனுககபான எங்கள் பணி, இநதை ரபபாரபாடி 
பிரயபாசப்படுகின்்ற பதைததின் பவளிச்சததிறகு 
முன்பபாக, எப்படித ரதைபாற்றமளிககி்றது? எல்லபா 
இ்டங்களிலுமுள்ள ரதைவனு்்டய பிள்்ளகள் 
இநதை வபாரத்தை்ய இருதையததில் ஏறறு அதைன்படி 
ந்டப்பபாரகளபானபால் சுவிரசஷ ச்பகள் யபாவும் 
ஓரிரவிரலரய புதிய மபாற்றத்தைக கணடுவிடும். 
இப்படி இருநதைபால் உதைவியபாளரகளின் கு்்றபபாட்்டபால் 
ஓயவுநபாள் பபா்டசபா்லயில் ஏறபடும் பபாதிப்புகள் 
நிகைபாது. வபாலிபர கூட்்டம், பதைரு பிரசங்க ஊழியம், 
ஊழியரகள் எவறறிறகுரம கு்்றவுகள் ஏறப்டபாது. 
ச்பக கட்டி்ட சுததைம் ஒழுங்கபாக ரபணப்பட்டு, 
ச்பககுரிய இயநதிரங்கள் வபாகனங்கள் ஒழுங்கபாக 
பழுதுபபாரககப்பட்டிருககும். எல்லபா ச்பகளிலுரம 
ஒறறு்மயின் பசயறபபாடுகளின் அ்்டயபாளங்கள் 
வி்ளவுகள் பதைன்படும். ச்பப் பணியூ்டபாக ஒருவரில் 
ஒருவர ் வககின்்ற அன்பும் ஐககியமும் இறுகுவதைனபால், 
ரதைவனு்்டய பணி்ய ஒருமிதது ஊககதது்டன் கடின 
பிரயபாசதது்டன் பசயவதில் ரதைவனு்்டய பிள்்ளகள் 
திருப்தி்யயும் நி்்ற்வயும் நிச்சயமபான பலனபாக 
கபாணகின்்றனர.
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z

்சண்்ட பிடிககின்்ற பதைம் பகபாரலபா. 1 : 29 - ல் 
பவுல் இன்னுபமபாரு பலமுள்ள வபாரத்தை்யப் 

பயன்படுததுகி்றபார. இது முன்பு கூ்றப்பட்்டதிலிருநது 
ரவறுபட்்ட ரபபாதிலும், அதுவும் பகிரங்க பநதையப் ரபபாட்டி 
அரங்கததிலிருநது பப்றப்பட்்ட பதைமபாகும். அவரு்்டய 
பிரசங்கம் பறறி அவர ரபசும் ரபபாது, எனககுள்ரள 
வல்ல்மயபாக கிரி்ய ந்டப்பிககின்்ற அவரு்்டய 
பலததின்படி ரபபாரபாடிப் பிரயபாசப்படுகின்ர்றன்.

 இநதை குறிப்பிட்்ட வசனததில் பயன்படுததைப்பட்டுள்ள 
ரபபாரபாடி என்்ற பசபால், கிரரகக பதைததின்படி 
பகிரங்கமபான சண்்ட என்்ற மூல வபாரத்தையிலிருநது 
பப்றப்பட்்டது. பவுல் மீணடும் அதிக பலமுள்ள 
ரபபாரபாட்்டத்தைக குறிப்பிடும் ரபபாது, பசததைபாலும் 
பரவபாயில்்ல பசயது முடிப்ரபன் என்்ற உச்சககட்்டப் 
ரபபாரபாட்்டத்தைக குறிப்பிடுகின்்றபார

 இரதை வபாரத்தை்ய பவுல் 1 பகபாரி 9: 25 - 27 
லும் பயன்படுததியுள்ளபார 1 தீரமபா. 6 : 12 - ல் 
தீரமபாதரதையுவுககு புததிமதி கூறும்ரபபாது விசுவபாசததின் 

3
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நல்ல ரபபாரபாட்்டத்தைப் ரபபாரபாடு” என்று மீணடும் 
இநதை வபாரத்தை்ய பயன்படுததுகி்றபார. அவவபார்ற 2 
தீரமபா. 4:7-ல் “நல்ல ரபபாரபாட்்டத்தைப் ரபபாரபாடிரனன்” 
என்று பவுல் தைன் ஓட்்டத்தை அறிக்கயிடுகின்்றபார.

 இங்கு பயன்படுததைப்பட்டுள்ள கிரரகக 
வபாரத்தையபான agorizomali இன் அரததைமபானது ஒரு 
கபாரியததிறகபாக சண்்ட பிடிததை்லக குறிப்பிடுகின்்றது. 
அதைபாவது, நமது கிறிஸதைவ பணியபானது அதி 
உச்சநி்லயிலபான பிரயபாசத்தை பகபாணடிருகக 
ரவணடும். பநதையததில் பவறறி பப்ற பதைபா்டரச்சியபாக 
பயிறசி பபறுகின்்ற வீரரக்ளப் ரபபால ரதைவனு்்டய 
கபாரியங்க்ள நி்்றரவறறுவதைறகபாக நபாமும் ரதைறி 
நல்ல கபாரியங்க்ள பசயய தீரமபானிகக ரவணடும். 
மட்டுமல்ல, ரதை்வரயறபடும் ரபபாது ரதைவனுககுள்ளபாக 
பெயத்தைக கபாததுக பகபாள்ள நம்மு்்டய எல்லபாப் 
புததைகத்தையும் அரப்பணிதது உச்சநி்லயில் ரபபாரபா்ட 
ரவணடியவரகளபாகவும் இருககின்ர்றபாம்.

 அதிக பலதரதைபாடு ரபபாரபாடுகின்்ற, சண்்ட பிடிககின்்ற 
பதைமபானது நபாம் கரததைருககபாக ஆரம்பிததை கபாரியங்க்ள 
நபாம் கட்்டபாயம் நி்்றரவறறி முடிகக ரவணடிய்தை 
கபாணபிககின்்றது. எங்களுககு பகபாடுககப்பட்டுள்ள 
பசயறதிட்்டங்களுககு முழுப் பபபாறுப்்பயும் நபாம் 
ஏறறுக பகபாள்ள ரவணடும். அவறறிலிருநது விலகும்படி 
நம்்ம ரசபாதிககின்்ற கபாரியங்களிலிருநது நம்்ம 
பபாதுகபாததுக பகபாள்ள ரவணடும். இதைன் நிமிததைம் 
விசுவபாசி அதிக க்ளப்ப்்டநதைவனபாக மபாறினபாலும், 
கிறிஸதைவ பணிககபான தைன் அரப்பணிப்புககு 
உண்மயுள்ளவனபாக, தைன் பபாரங்கள் எல்லபாவற்்றயும் 
ரதைவனி்டம் ஒப்புவிதது, இறுதியபான இயன்்ற 
பபலதது்டனபான முயறசி்ய ரமறபகபாள்ள ரவணடும். 
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நபாம் இதைறகு ஆயததைமுள்ளவரகளபாக இருககின்ர்றபாமபா? 
மபாம்சம் ஒருரவ்ள எதிரககலபாம்.  அல்லது அநதை 
ரவ்ளதைபான் நபாம் வீடு மபாறுவதைறரகபா, ரமறபடி 
படிப்பதைறரகபா தைகுநதை ரநரம் என மனதில் தூண்டலபாம், 
மபாம்சம் பசௌகரியத்தை, இலகுவபான நி்ல்யக 
ரகட்கும். ஆனபால், ரதைவனுககபாக பணியபாறறுகின்்றவன் 
இ்வக்ள பவறுதது, கடும் ரபபாரபாட்்டத்தை 
ரமறபகபாள்ளரவ விரும்புவபான்.

 இநதை, “சண்்ட பிடிககின்்ற” பதைமபானது, 
இரபாணுவத்தையும் நி்னவு படுததுகின்்றது. உள்ளூர 
ச்பயபானது, ஆவிககுரிய ரீதியில் ஓர இரபாணுவ 
ப்்ட்யப் ரபபான்்றது. ரதைவனின் நிமிததைம், அநதை 
இரபாணுவ சட்்ட திட்்டங்க்ள ஏறறுக பகபாள்ள 
ஆயநதைமபாயிருககின்ர்றபாமபா அல்லது சுய விருப்பம், 
தைனிப்பட்்ட இன்பங்கள், ஒதுங்கி அ்மதியபாயிருததைல்  
ரபபான்்றவற்்ற ஏறறுக பகபாள்கின்ர்றபாமபா? அல்லது 
ஆததுமபாககளின் விடுதை்லப் ரபபாரபாட்்டரம நமது 
முககிய ரவ்லயும் ரநபாககமும் என்ப்றணணி, 
நம்மு்்டய பசௌகரியங்க்ள, தைனிப்பட்்ட இன்பங்கள் 
அ்மதி தைரும் வசதிக்ள விட்டுக பகபாடுப்ரபபாமபா?

 தைம்மு்்டய ச்பயபானது ரபபாரபாடுகின்்ற 
ஸதைபானமபாக அ்மநதிருககின்்றதைபா? அல்லது ச்பயின் 
முககிய ரவ்லகட்கு பயன்ப்டபாதைவரகளபாக, களியபாட்்ட 
இன்பங்களின் பின்பபாக, தைங்கள் இள்மயின் 
சகதி்ய வீணவிரயம் பசயகின்்ற வபாலிபரக்ளப் 
ரபபாலிருககின்ர்றபாமபா? ஆவிககுரிய ரவ்ல கடினமபான, 
அதைன் ரதை்வ அதிகமபாக இருககின்்ற இ்டததில் நம் சுய 
கபாரியங்க்ள மட்டும் பசயது பகபாணடிருககின்ர்றபாமபா? 
அல்லது ரவ்ல பசயய ஆயததைமபாயிருநதைபாலும் இ்தைத 
பதைபா்டரநது பசயய விருப்பமற்றவரகளபாக, ரவ்லயின் 
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தி்ற்மயில் நம்பிக்க அற்றவரகளபாக இருககின்ர்றபாமபா?

 பலௌகீக வபாழ்வு வபாழ்கின்்றவரகள்கூ்ட தைம் 
ரதைசததிறகு ஆபதது வரும்ரபபாது, தைபாமும் ரசரநது 
ரபபாரபாடி தைம் க்ட்ம்யச் பசயவர. ரபபார 
அறிவிககப்படும்ரபபாது, லட்சககணககபான மககள் 
கட்்டபாய இரபாணுவ ரச்வயின் கடு்மயபான, 
கடினமபான அவமதிப்பபான ரவ்ல்யக கூ்ட ஏறறுக 
பகபாள்கின்்றனர. ரபபாரின் சரிததிரங்க்ளப் பபாரககும் 
ரபபாது, எணணில்டங்கபா மககளின் தைன்னலமற்ற 
அப்பணிப்பின் பசயல்க்ள, வீரததைன்்ம்ய 
கபாணலபாம். இ்வ பபாவும் உலகததிறகுரிய ரநபாககத்தைக 
பகபாணடிருநதைபாலும், அநதை சூழ்நி்லயில் அம்மககளின் 
உயரவபான பபருநதைன்்ம்ய கபாணபிககின்்றது.

 இதைறகு மபா்றபாக, பரரலபாகததிறகுரிய ரபபாரபாட்்டத்தைச் 
பசயயரவணடிய கிறிஸதுவின் இரபாணுவ வீரரகளபான 
ச்ப அங்கததுவரகளின் பணிரயபா மிக கு்்றவு. அவரகள் 
தைங்கள் ஓயவு ரநரததில், பிரச்ச்னயற்ற ரநரததிரலரய 
உள்ளூர ப்்டவீரரரபபால பணிககு சமூகமளிகக 
விரும்புகின்்றனர. அவரகளுககு ரபபாரபாட்்டத்தை வி்ட 
வீட்டில் ஓயவபாக தைனிததிருப்பரதை முககியமபானதைபாகவும், 
ரவதை்ன முயறசி்ய வி்ட பசௌகரியங்களும் 
பபாதுகபாப்புரம முதைன்்மயபானதைபாகவும், கிறிஸதைவ 
பணிககுரிய ரபபாரபாட்்டபமன்பது வபாழ்வில் 
இரண்டபாவது நியலுமபாக அ்மகின்்றது. இதுவபா நம் 
ரபபாரபாட்்டம்?

 நபாங்கள் எங்கள் கபாததைரபாகிய இரயசு்வப் 
பின்பறறுபவரகள். அவரர நம்்ம ஈரககின்்ற 
முன் உதைபாரணம். அவர இறுதிவ்ர பபாடுபட்டு 
ரபபாரபாட்்டங்க்ள சகிததுக பகபாள்ளவில்்லயபா? 
பதி்ல லூக 22:44 ல் கபாணலபாம். “அவர மிகவும் 
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வியபாகுலப்பட்டு அதிக ஊககதரதைபார்ட பெபம் 
பணணினபார. அவரு்்டய வியர்வ இரததைததின் 
பபருநதுளிகளபாக தை்ரயிரல விழுநதைது”. இநதை 
வியபாகுலம் என்்ற பசபால் பயன்படுததைப்பட்டுள்ள 
கிரரகக பதைமபானது “வல்ல்மயபாக ரபபாரபாடுகின்்ற” 
என்்ற அரததைத்தை பகபாடுப்பதைபாகும். பவுல் இதை்ன 
கிறிஸதைவ பணி்ய விவரிகக பயன்படுததியுள்ளபார. 
நம் கிறிஸதைவ பணியும் இப்படியபான அரததைத்தைக 
பகபாண்டதைபா?

 ரதைவனு்்டய பிள்்ளகள் தைங்கள் வபாழ்்வ 
ரதைவ பணிகபகன அரப்பணிதது, ரதைவனில் அன்பு 
கூ்றபாதைபடியபால், அவரகளுககு கி்்டகக ரவணடி 
எததை்னரயபா ஆசீரவபாதைங்க்ள இைககின்்றனர 
(ஆவிககுரிய மகிழ்ச்சி, நிததியததின் நிச்சயம், பபாததிரமபாக 
பயன்படும் நி்ல). கிறிஸதைவ பணியபானது ஒரு யுததைம், 
இருளின் வல்ல்மகளுககு எதிரபான யுததைம். மனிதை 
இருதையங்களின் கடினம், எங்கள் பசபாநதை சரீரங்களின் 
ரசபாம்பல் மநதைநி்லகட்கு எதிரபான யுததைம். நபாம் 
எதிரபகபாணடு ரமறபகபாள்ள ரவணடிய்வ எ்வ 
என்ப்தை நபாம் முதைலில் அ்்டயபாளங்கணடு பகபாள்ள 
ரவணடும். நம்்ம முழு இருதையதரதைபாடு முழு்மயபாக 
ரதைவனி்டம் அரப்பணிதரதை அவரு்்டய பணி்யச் 
பசயய ரவணடும்.
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்கனப்படுததுேல்

z

்க னப்படுததை வபாஞசிககின்்ற பதைம் ஆவிககுரிய பணியில் 
மன்தைத பதைபாடும்படியபான கணரணபாட்்டததிறகுரிய 

பதைத்தை 2 பகபாரி 5: 9- ல் கபாணலபாம். சம்பவிககக 
கூடிய மரணத்தைக குறிதது பவுல் கூறும் ரபபாது, நபாம் 
சரீரததில் குடியிருநதைபாலும் குடியிரபாமறரபபானபாலும் 
அவருககுப் பிரியமபானவரகளபாயிருகக நபாடுகிர்றபாம். 
இவவசனததில் “நபாடுகிர்றபாம்” என்்ற வபாரத்தைககு 
கிரரகக மூல பபா்ஷயிலுள்ள அரததைமபானது 
கனப்படுததை, மரியபா்தை பகபாடுகக வபாஞசிததைல், 
அவ்ரப் பிரியப்படுததும்படியபாக பணி பசயதைல், 
அவரு்்டய மகி்மககபாக பணி பசயதைல்.

 பவுல் விரசஷிததை ஒன்்்ற அ்்டயும்படி ஆவலபால் 
இழுககப்பட்்டவனபாக கபாணப்படுகின்்றபான். அவன் 
க்்டசி நபாட்களுககபாக இப்ரபபாது பணியபாறறுகின்்றபான். 
எககபாளத பதைபானியு்டன் கிறிஸது்வ சநதிககும் 
நபாளில் அவரு்்டய மகி்ம பவளிப்படும்படியபாக, 
அநதை நபாளுககுரிய்தை ரசரப்ப்தைவி்ட எநதைக 
கபாரியமும் பவுலின் இருதையததிறகு கிளரச்சியபாக 
அ்மயவில்்ல. 

4
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 பவுல் இரதை பதைத்தை ரரபாமர 15 21 - ல் 
கூறும்ரபபாது “கிறிஸதுவின் நபாமம் பசபால்லப்பட்டிரபாதை 
இ்டங்களில் சுவிரசஷத்தை அறிவிககும்படி நபாடுகிர்றன்” 
என்கி்றபார. பவுலுககு கிறிஸதைவ பணியபானது மிகவும் 
மகி்மககும், கனததிறகும் ஆசீரவபாதைததிறகும் 
உரியதைபாக இருநதைது. அவரு்்டய உயரிய குறிகரகபாள், 
மகி்மககுரிய கபாரியங்க்ள நி்்றரவறறுவதைபாக 
இருநதைது. உயரிய பணிககு, தைன்்ன உருககமபாக 
ஒப்புகபகபாடுததை ஊழியனபார, தைன் ரபாெபாதிரபாெ்ன 
அறிமுகப்படுததைவதிரலரய ரநபாககமபாக இருநதைபார.

 நபாமும் இவவிதைமபாக  நம்்ம ரதைவனின் பணிககு 
அரப்பணிததுள்ரளபாமபா? நமது பசௌகரியங்க்ளயும் 
நன்்மக்ளயும் இநதை மகததுவ பணிககபாக தியபாகம் 
பசயகின்ர்றபாமபா? நமது ச்பயில் ரதைவனு்்டய 
கபாரியத்தைச் பசயகின்்ற பணியபானது, நமது திட்்டங்கள் 
வபாழ்வின் அம்சங்கள் யபாவறறிலும் முதைன்்மயபானதைபாக 
ஆளுகின்்றதைபா? ரதைவனு்்டய மகி்ம்ய வபாஞசிககின்்ற 
பதைமபானது, கிறிஸதுவ பணிககுரிய உண்மயபான 
ஆவிககுரிய பண்பக கபாணபிககின்்றது அ்தைவி்ட 
கு்்றவபான மனநி்லயபானது, உண்மயபான 
அரப்பணிப்பின் வலு்வ பகபாடுப்பதிரல ரதைபால்வி 
கணடிடும்.
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ப்ச யலபாறறுகின்்ற பி்ற ச்பகள் பறறிய பதைபாகுப்பும் 
ஒப்பு்மகளும் ஒவபவபாரு அங்கததுவனும் தைன் 

பசபாநதை ச்பயின் கபாரியங்களில் பங்களிகக ரவணடிய 
அவசியம் பறறி எரப. 4:12-13-ல் கூ்றப்பட்டுள்ள 
கபாரியமபானது எநதை சநரதைகத்தையும் அகறறி 
விடுகின்்றது. என்ன அரததைதது்டன் இ்வ வபாசிககப்ப்ட 
ரவணடும் என்ப்தை நபாம் புரிநது பகபாள்ள ரவணடும் 
“பரிசுததைவபான்களின் கு்்றச்ச்ல நீககும்படியபாக 
பரிசுததைவபான்கள் சீரபபபாருநதும் பபபாருட்டு, சுவிரசஷ 
ஊழியததின் ரவ்லககபாகவும் கிறிஸதுவின் சரீரமபாகிய 
ச்பயபானது பகதிவிருததி அ்்டவதைறகபாகவும், 
அவர சில்ர அப்ரபபாஸதைலரபாகவும், சில்ரத 
நீரககதைரிசிகளபாகவும், சில்ரச் சுவிரசஷகரபாகவும், 
சில்ர ரமயப்பரபாகவும், ரபபாதைகரபாகவும் ஏறபடுததினபார.

 “பரிசுததைவபான்கள் சீரபபபாருநதும் பபபாருட்டு” 
என்்ற பசபாறப்றபா்டரின் பின்னபாலுள்ள அ்ரகு்்றயீடு 
(1) நீககப்பட்்ட பின்ரப இவவசனததின் சரியபான 

அரததைம் பதைரிவது பபபாதுவபாக எல்ரலபாரபாலும் ஏறறுக 

5



28

தேவனுடைய பணியில் உனது நியாயமான பங்களிப்பு

பகபாள்ளப்பட்டுள்ளது, அதைன்படி இநதை வசனம் 

கூறுகின்்ற அரததைமபானது, பரிசுததைவபான்களபாகிய 

விசுவபாசிக்ள ரதைவனு்்டய பணிக பகன்று பயிறறுவிதது 

ஆயததைப்படுததும்படியபாகரவ பிரசங்கிமபா்ர 

ரதைவன் பகபாடுததிருககின்்றபார.  இன்பனபாரு விதைமபாக 

பசபால்ரவபாமபானபால், பிரசங்கியின் ரவ்ல முழு 

மந்தை்யயுரம ரதைவனு்்டய பணிககும் அவரு்்டய 

சபாட்சிககும் உரியதைபாக கறபிதது, பயிறறுவிதது 

ஆயததைப்படுததுதைலபாகும்.

 ச்ப வளரச்சிககுரிய, முதிரச்சிககுரிய 

படிமு்்றக்ள பவுல் விளககப்படுததும்ரபபாது அநதை 

சரீரமபான ச்பயின் ஒவபவபாரு சிறிய அவயமும் 

ஒன்்றபாக இ்ணநது பங்குபப்ற ரவணடிய அவசியத்தைக 

குறிப்பிடுகின்்றபார. சரீரததின் ஒவபவபாரு அவயவம் 

தைனது பசயல்பபாடு மூலமபாக மனிதை சரீரம் வளரபது 

ரபபால உள்ளூர ச்பயபானது ஒவபவபாரு அங்கததுவரின் 

பங்களிப்பினபால் வளருகின்்றது.

 ்டபாக்டர. வில்லியம் பென்றிகசன், எரபசியர 

நிருபததிறகு எழுதிய வியபாககியபானப் புததைகததில் 

பின்வருமபாறு எழுதுகின்்றபார. முககிய பபா்டமபாக இங்கு 

சுறபிககப்பட்டிருப்பது அப்ரபபாஸதைலர, தீரககதைரிசி, 

ரபபாதைகர, ரமயப்பர என்று அ்ைககப்படுகின்்ற 

ஊழியரகளுககு மட்டுமல்ல, மபா்றபாக முழு ச்பயுரம 

ஆவிககுரிய உ்ைப்பில் ஈடுபட்டிருகக ரவணடும். 

விசுவபாசிகள் உலகளபாவிய ஆசபாரியரகள் என்பது 

இங்கு வலியுறுததைப்பட்டுள்ளது. பயரகபாவபாவின் 

மககள் எல்லபாரும் தீரககதைரிசிகளபா? (எண. 11: 

29), ச்பககு வருவது என்பது ரபபாதைகரி்டமிருநது 
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ரபசப்படுகின்்றவற்்ற ரகட்பதைறகபாக அல்ல அ்தைவி்ட 

ரமலபான கபாரியம் உணடு, ஆரபாதை்னககுரிய ரபபாதுமபான 

ஆயததைம், ஐககியததிறகுரிய வபாஞ்ச முழுமனதைபான 

பங்களிப்பு துதிககின்்ற ஆவி, ஓயவுநபா்ளப் பரிசுததைமபாக 

ஆசரிககின்்ற ரநபாககு இ்வ யபாவுரம ஆரபாதை்னயு்டன் 

சம்பநதைப்பட்்ட்வ.

 வபார நபாட்களிலும் கூ்ட ஒவபவபாரு ச்ப 

அங்கததுவனும் ஏதைபாவது ஒரு நிச்சயமபான ஊழியததில் 

தைன்்ன ஈடுபடுததிக பகபாண்டவனபாக இருகக 

ரவணடும். அது ரநபாயபாளி்யச் சநதிப்பதைபாக, 

கறபிப்பதைபாக, அயலவரகட்கு கவிரசஷம் பசபால்வதைபாக, 

துணடுப் பிரசுரம் பகபாடுப்பதைபாக அல்லது எநதை சுவிரசஷ 

ரவ்லககு பபாததிரமபானதைபாக இருககின்ர்றபாரமபா அநதை 

பணி்யச் பசயபவரபாக அ்மய ரவணடும் எரப. 4: 12 

- 13 - இன் அரததைம், ச்ப்ய ந்டததுபவரகள் ச்ப 

அங்கததுவரகளின் தைபாலநது மறறும் தி்ற்மகரகறப 

அவரக்ள சரியபான விதைததில் பயன்படுததை 

சநதைரப்பங்க்ள ஏறபடுததிக பகபாடுகக ரவணடும்.

 ச்பயின் பணியில் முழு ச்ப மககளின் 

பங்களிப்்ப உறுதிப்படுததுகின்்ற அரநக 

வபாரத்தைக்ள நபாம் ரவதைபாகமததில் மீணடும், மீணடும் 

கபாணலபாம். பதைளிவபானதும், மபாறுபபா்டபாற்றதுமபான இரு 

உதைபாரணங்க்ள நபாம் பபாரப்ரபபாம்.

 பவுல் 1 பகபாரி. 12 : 12 - 13 - ல் ச்பயி்ன எல்லபா 

அவயவங்களும் உறுப்புகளுமுள்ள மனிதை சரீரததிறகு 

ஒப்பிடுகின்்றபார. மிகவும் அறபமபான அங்கம் என்று 

ரதைபான்றுகின்்ற அங்கததுவரகள் கூ்ட,  ச்பப்பணியில்  
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்மிக முககியமபான பங்களிப்்பக பகபாடுககும்படி 

ரதைவன் பசயய வல்லவர. “சரீர அவயவங்களில் 

பலவீனமுள்ள்வகளபாக கபாணப்படுகி்ற்வகரள 

மிகவும் அவசியமபான்வகளபாயிருககின்்றது”. (1 பகபாரி. 

12:12)  

 அறபமும், குப்்பயுமபாக எணணப்பட்்டவரக்ள 

ரதைவன் தைன் மகி்மயபான சிததைத்தை நி்்றரவறறும் 

பபாததிரங்களபாக பயன்படுததுகின்்றபார. நம் 

ச்பயிலுள்ள ஒவபவபாரு அங்கததுவ்ரயும் அறபமபாக 

எணணப்பட்்டவரக்ளயும், நபாம் ரதை்வயபான 

ஊககம் பயிறசி பகபாடுதது, அவரக்ள பயன்படுததை 

தைவறுரவபாமபானபால் எவவளவு பபரிய ஆசீரவபாதைத்தை 

நபாம் இைகக ரவணடியவரகளபாகின்ர்றபாம். உண்மயில் 

பவுலின் வபாரத்தை நமககு ஆரலபாச்ன கூறுகின்்றது. 

ஒன்றுககும் உதைவபாதை, தைரமற்றவரகளபாக கபாணப்படுகின்்ற 

அங் கததைவரக்ள ச்ப வளரச்சியில் மிக முககியமபான 

பயனளிப்பவரகளபாக மபாற்ற முடியும். ஒருரவ்ள, 

மனுஷரக்ளப் பிடிககின்்றவரகளபாகவும், சி்றநதை ஆததும 

ஆதைபாயம் பசயபவரகளபாகவும் சிலர மபாற்றககூடும்.

 இன்னும் ஒரு பகுதியில் ரரபாமர 12:1- 5 பவுல் 

கூறியுள்ள்வ. ச்பப் பணியில் அங்கததுவரகளின் 

பங்களிப்பு எனும் விதியிலிருநது இன்னும் 

விலகியிருப்ரபபாருககு சவபாலபாக அ்மகின்்றது. 

பவுலின் வபாரத்தையிலுள்ள முழு்மயபான அரததைத்தை 

கவனியுங்கள் “அப்படியிருகக சரகபாதைரரர, நீங்கள் உங்கள் 

சரீரங்க்ளப் பரிசுததைமும் ரதைவனுககுப் பிரியமுமபான 

ஜீவபலியபாக ஒப்புக பகபாடுகக ரவணடுபமன்று 

ரதைவனு்்டய இரககங்க்ள முன்னிட்டு உங்க்ள 
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ரவணடிக பகபாள்ளுகிர்றன்; இதுரவ நீங்கள் பசயயததைகக 

புததியுள்ள ஆரபாதை்ன” ரரபாமர 12:1.

 ரதைவனுககு எவவிதைமபான ஊககமபான பணியும் 

பசயயபாமல் பவறுமரன பெபததினபாலும் பபா்டலினபாலும் 

ரதைவ்ன ஆரபாதிதது அவரு்்டய வபாரத்தை்ய 

ரகட்பது மட்டும் ரபபாதைபாது, அது உண்மயில் பகுதி 

அரப்பணிப்பு.  இப்படியபான அரப்பணிப்பபானது 

ஒருவரின் சகதி, ரநரத்தை எநதை பபரிய அளவிலும் 

பகபாணடிரபாது. வபாரத்தைக்ளவி்ட பசயல்கள் அதிக 

வலி்மயு்்டய்வ. உண்மயபான பணி என்்றபால் 

ரதைவனுககு நம்்ம முழு்மயபான கபாணிக்கயபாக 

ஒப்புவிதது முழுப்பபலதது்டன் உண்மயபான 

பிரயபாசதது்டன் பணியபாறறுவதைபாகும்.

 அரதை விதைததில் பவுல் நம்மி்டம் கபாணப்ப்ட ரவணடிய 

இன்பனபாரு மனப்பபாங்கு பறறியும் ரபசுகின்்றபார. ரரபாமர 

12:11 -ல் ஆவியிரல அனலபாயிருங்கள்; கரததைருககு 

ஊழியஞ பசயயுங்கள். இநதை வசனங்களிரல எததை்னரயபா 

சவபால்க்ளக கபாணகின்ர்றபாம். ச்ப ஆரபாதை்னயிலும் 

ரதைவனு்்டய பணியிலும் ச்ப மககள் யபாவரும் 

ஊககமபாக ஈடுப்ட ரவணடும் என்்ற அடிப்ப்்டயபான 

நியமத்தை உணரபாதைவரகளபாக, உண்மயபான 

விசுவபாசிகள் இன்னும் அரதை நி்லயில் எப்படி இருகக 

முடியம்? ச்ப ஊழியததின் கபாரியங்களில் பங்கு 

பப்றபாதைவரகளபாக பின்னிறக, அவரகளபால் எப்படி 

முடிகின்்றது?

 பசயல்படும் ச்ப பறறி இ்தைவி்ட இன்னும் தைமககு 

ரவ்ற அததைபாட்சிகள் ரதை்வயபா? சுவிரசஷ பணி பசயது 
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பகபாணடிருககும் ச்பயின் வளரச்சி்ய பதைளிவபாக 

விளககுவதைறகபாக, புதிய ஏறபபாடு கட்்டப்படுகின்்ற 

ஆலயததி்ன உதைபாரணமபாக பயன்படுததுகின்்றது. 

ஒவபவபாரு கறகள், தூணகள், சுவரகள் உததைரங்களின் 

ஒட்டு பமபாததைமபான இ்ணப்பினபால் அ்மப்பினபால், 

ஆதைபாரததினபால் அககட்டி்டமபானது அளவில் 

பபரிதைபாகின்்றது. அதைன் ஒவபவபாரு சிறு பகுதியுரம 

அககட்டி்ட வளரச்சியில் ஒரு பங்்கக பகபாடுககின்்றது. 

மற்்றய ச்ப்யப் பறறிய உதைபாரணங்களும் 

பசயல்படும் ச்பயின் அடிப்ப்்டக பகபாள்்க்ய 

பவளிப்படுததுகி்றது. ஆட்டு மந்தையின் கபாட்சியபானது, 

முழு மந்தையூ்டபாகரவ சநதைதி பபருகுவ்தை நமககு 

நி்னவூட்டுகின்்றது. 
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z

எ து பி்ையபாகப் ரபபானது? சில வரு்டங்களுககு 
முன்பு ஒரு சிறு ச்பயிலிருநதை சில அங்கததுவரகள், 

தைபாங்கள் ச்ப பணியில் பங்குபபறுவதில் 
கு்்றவுள்ளவரகளபாக இருப்ப்தை உணரநதைவரகளபாய 
மனதில் உறுததைல்்டநதைவரகளபாக எழுச்சிய்்டநதைனர. 
அநதை ச்பயில் வழிந்டததுபவரக்ளவி்ட, அநதை 
அங்கததுவரகள் கிறிஸதைவ சபாட்சிககுரிய வபாழ்வு 
வபாழ்நதை்தை அரநக கபாரியங்கள் பவளிப்படுததின. 
ஆனபால் அநதை ச்ப ரபபாதைகரும், மூப்பரகளும் 
அநதை அங்கததைவரகளின் வபாஞ்ச்ய பவறும் 
ரமரலபாட்்டமபான உணரவு என்று குறிப்பிட்டு 
பவளிப்ப்்டயபாகரவ பின்வபாங்கச் பசயது, அவரகளின் 
வபாஞ்ச்ய நசுககிப் ரபபாட்்டனர.

 சில ஊழியரகள், ச்ப ந்டததுனரகள் சரியபான 
வழி்ய விட்டு விலகிப் ரபபாயிருப்ப்தை நபாம் 
ஏறறுக பகபாள்ளததைபான் ரவணடும். ஆனபால், அரநக 
சூழ்நி்லகளில் நி்ல்ம மபாறுபடுகின்்றன.  அதைபாவது 
ரபபாதைகர, ச்ப ந்டததுபவரகள் ச்பப் பணியில் 
அங்கததுவரக்ள பங்குபப்றச் பசயவதைறகபாக  எவவளரவபா 

6
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அறிவு்ர கூறி முயறசிததைபாலும் அங்கததைவரகள் தைம் 
ப்ைய நி்ல்ய விட்டுக பகபாடுககபாதைவரகளபாக 
இருப்ப்தைக கபாணகிர்றபாம். இதைனபால் புதிய ஏறபபாட்டு 
ச்பககுரிய சூழ்நி்லயும், பசயல்பபாடுக்ளயும் 
திரும்பப் பபறுகின்்ற நி்ல எப்படி நிகழும்?

 ஒரு சமயததில், ச்ப அங்கததிலுள்ள திருமணமபான 
பபணக்ள ச்பப்பணியில் ஊககப்படுததும்படியபான 
ஒரு கட்டு்ர சுவிரசஷ பததிரிக்க ஒன்றில் 
பிரசுரிககப்பட்டிருநதைது. அ்தை எழுதிய ரபபாதைகருககு 
பவளிப்ப்்டயபாகரவ புகபாரகள் வநது ரசரநதைன. 
ஒரு பபண குறிப்பிட்டிருநதைபார. நபான் ஒரு சபாதைபாரண 
ஆள், ச்பயில் பிரசங்கம் பசயயரவபா, குறிப்பி்டததைகக 
கபாரியங்க்ளச் பசயயரவபா என்னபால் முடியபாது. 
வீட்டுககபாரியங்க்ளச் பசயயவும் ரதை்வயபான 
பபபாருட்க்ள க்்டயில் வபாங்கவுரம எனககு பபபாறுப்பு 
தைரப்பட்டுள்ளது. நபான் எப்படி மகிழ்ச்சியபான நி்்ற்வ 
உணர முடியும்.  

 அநதை பபணணின் ரகள்விகளுககு விளககம் 
பகபாடுககும் வ்கயிலும் அரதை நி்லயிலுள்ள 
மற்றவரகளுககும், பதைளிவு கி்்டககும் வ்கயிலும் 
கட்டு்ர எழுதைப்பட்்டது. அப்பபண தைன் குடும்பத்தை 
வளரககின்்ற பபபாறுப்பு்்டயவளபாக இருப்பதும், பெபம் 
பசயவதுமபாக இருககி்றபாள். இககபாரியங்கள் அவளுககு 
ரபபாதைபாதைபா?

 குடும்பத்தை ரதைவ பயததில் கட்டிபயழுப்புவது 
உயரநதை நி்லயிலுள்ள பணிபயன்பது நிச்சயமபான 
உண்ம. இங்கு பிரததிரயகமபான ஊககமுள்ள பெபம் 
பணியபாகின்்றது. ஆனபால் இநதை நியபாயமபான ரகள்விககு 
பகபாடுககப்பட்்ட பதிலபானது ரபபாதுமபானதைல்ல. 
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எரப 4:11-13 இன்படி தைன் முழு ச்ப்யயும் 
ரதைவனு்்டய பணியில் பயிறறுவிதது வழிந்டததுகின்்ற 
அவரது பபபாறுப்பு குறிதது அநதை எழுததைபாளர சிறிதைளவு 
விழிப்புணரவு பகபாணடிருநதை்தை கபாணபிததைது. அவரி்டம் 
ரகள்வி ரகட்்டவர மிகவும் பரிதைபாபகரமபானவரபாக, 
நி்்றவில்லபாதைவரபாக இருநதைதின் கபாரணம் ச்பயில் 
பசயய எதுவும் அவளுககு இருககவில்்ல. ஒருரவ்ள, 
அவளது அநதை சூழ்நி்லககு ரபபாதைகரர ஓரளவு 
பபபாறுப்பு்்டயவரபாக இருநதிருககலபாம். ச்பயில் 
ரமறபகபாள்வதைறகபான உயரவி்ன பசயல்க்ள. 
பெபதது்டன் திட்்டமிட்டிருகக ரவணடிய்தை, அநதை 
ரபபாதைகரரபா, மூப்பரகரளபா உணரவில்்ல.

 எவவளரவபா கபாரியங்கள் ஆணக்ளவி்ட 
பபணகளபால் தி்ற்மயபாக பசயய முடியும். 
சிறுபிள்்ளகள் மததியில் சுவிரசஷம் கூறுதைல் மிகவும் 
பதைளிவபான உதைபாரணமபாகும். சமூகததிலுள்ள அரநக 
எணணிக்கயிலபான பிள்்ளக்ளயும், முன்னிளம் 
பருவததின்ரயும், ஞபாயிறு பபா்டசபா்ல, ரவதைபாகம 
பபா்டம் ரபபான்்றவறறிறகு அ்ைதது வநது கலநது 
பகபாள்ள ்வப்பபாரகளபானபால், ஆணகளுககு ஒப்பபாக 
பபணகளில் பயன்படுததைககூடிய தைபாலநதுக்ள 
அவரகளில் கணடுபகபாள்ள முடியும். ஒயவுநபாள் 
பபா்டசபா்ல கபாரியததிறகு (முககியமபாக அதிக 
எணணிக்கயுள்ள பிள்்ளகள் இருப்பின் ஆசிரியரகள் 
மட்டுமல்ல உதைவியபாளரகள், அதிக எணணிக்கயுள்ள 
இ்சககருவி வபாசிப்பவரகள், பிள்்ளக்ள 
வீடுகளிலிருநது பபபாறுப்பபாக அ்ைததுவநது மீணடும் 
பகபாணடுரபபாய விடுபவரகள், வபாகனம் ஓட்டுபவரகள் 
ரபபான்்ற ஊழியரும் ரதை்வ) 
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  நபாம் பவறறிபபறறு முன்ரன்ற ரவணடுபமன்்றபால் 
சிறுபிள்்ளக்ள நபாம் கட்்டபாயமபாக ரவதைபாகம 
பபா்டசபா்லகளுககு அ்ைதது வர ரவணடும். 
ரபபாதைகரகளும், அவ்ரச் சபாரநதைவரகளும், கிறிஸதைவ 
பணியில் ச்ப அங்கததுவரகளின் கிறிஸதைவ பங்களிப்பு 
பறறிய க்ட்ம குறிதது விசுவபாசிககபாதைவரகளபாக 
இருநதைபால் இது எப்படி முடியும்? ச்பயிலுள்ள 
ரதை்வக்ள நபாம் உணரநதைபால் மட்டுரம நமது 
ச்பகளிலுள்ள ஆணகளுககும், பபணகளுககுமபான 
அரநக ரவ்லகள் கபாததுக பகபாணடிருப்பது பதைன்படும்.

 ஓயவுநபாள் பபா்டசபா்லயின் ரநபாககததிறகு என்ன 
ரநரிட்்டது? தைங்கள் பட்்டணங்களில் பபருகி வரும் 
சநதைதி்யக குறிதது அரநக ச்பகள் ஏன் எநதைவிதை 
பபபாறுப்்பயும், எடுப்பதில்்ல? அவிசுவபாசமும், 
நபாஸதிகமுமபான சமூகததிறகுள் அநதை ெனங்க்ள 
்கவிட்டு விடும்படியபான மனநி்ல்ய ச்பகள் ஏன் 
பகபாணடிருககின்்றன? எல்லபா விசுவபாசிகளுககுரிய 
க்ட்மயி்னயும், ஒழுங்கபான கிறிஸதைவ பணி பறறிய 
சரியபான கருத்தையும் நபாம் புததுயிர்்டயச் பசயவதைன் 
மூலரம, ச்பகள் சமூகத்தைக குறிததை அகக்்றயு்டன் 
பதைபா்டரநது ஆததும ஆதைபாயத்தை பசயது ச்ப 
வளரச்சி்ய ஏறபடுததை முடியும்.

 புதிய ஏறபபாட்டிலுள்ள பசயல்படும் ச்ப 
பகபாள்்கயிலிருநதை நபாம் ஏன் இவவளவு தூரம் 
விலகியிருககின்ர்றபாம், சுமபார 1950 - றகு பின்பபாக 
ரவதைபாகமத்தை விசுவபாசிககின்்ற அரநக ச்பகள் தைம் 
தைரபாதைரத்தை உயரததிக பகபாண்டதின் பின்பபாகரவ 
இநநி்ல ஏறபட்்டது. ரவதைபாகமத்தை விசுவபாசிககின்்ற 
ச்பகள், ஒவபவபாரு அங்கததுவ்ரயும் ரதைவனு்்டய 
பணியில் ஈடுபடும்படியபாக உறசபாகப்படுததிய 
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கபாலங்க்ள இநநூலபாசிரியர நி்னவு கூறுகின்்றபார. 
நீங்கள் ரதைவனு்்டய பணி்யச் பசயயபாவிட்்டபால், 
நீங்கள் உண்மயபாகரவ இரண்டபாம்தைர கிறிஸதைவன். 
அதிக பணி பசயதைபால் சுமபார 150 அங்கததுவரக்ளக 
பகபாண்ட ச்பயபானது சுமபார 300, 400 பிள்்ளகளுககபான 
ஒயவுநபாள் பபா்டசபா்ல்ய ந்டததை முடியும். அதது்டன் 
பவள்ளிககிை்ம மபா்லரதைபாறும் ந்டததுகின்்ற 
பிள்்ளகளுககபான பசயமு்்ற வகுப்புகள், ரவதைப்படிப்பு 
இவறறிறகபான முழு நிகழ்ச்சித பதைபாகுப்்பயும் ந்டததை 
முடியும். அதது்டன் பவள்ளிககிை்ம மபா்லரதைபாறும் 
ந்டததுகின்்ற பிள்்ளகளுககபான பசயமு்்ற 
வகுப்புகள், ரவதைப்படிப்பு இவறறிறகபான முழு 
நிகழ்ச்சித பதைபாகுப்்பயும் ந்டததை முடியும். சிறுவர 
ஊழிய பகுதியபானது மககளுககு எவவளவு தூரம் 
ரச்வ பசயகி்றது என்பதைறகு ஓர அளவுரகபாலபாக 
அ்மகின்்றது. ஏபனனில், அநதை ஊழியம் எப்ரபபாதும் 
அதிக பிரயபா்சயுள்ள ஊழியம். ஆனபால், விசுவபாசிகள் 
கிறிஸதைவ பணிககுரிய மற்்றய கபாரியங்களிலும் 
ஈடுபடுகின்்றனர.

 ஏன் கபாரியங்கள் மபாறிவிட்்டன? இநதை மகததுவமபான 
பசயலபாறறுகின்்ற ச்ப பகபாள்்கயபானது 
ரதைவனு்்டய மககளுககு பதைளிவபாககப்ப்டபாமல் 
விளககப்படுததைப்ப்டவில்்ல. உள்ளூர ச்பயின் 
நி்ல்ம குறிதரதைபா, ச்ப அங்கததுவரகளது க்ட்ம 
பறறிரயபா, அவரகளுககு ரபபாதுமபான மறறும் பதைளிவபான 
கணரணபாட்்டம் கி்்டயபாது என்பது ஒரு கபாரணமபாகும்.

 இரண்டபாவதைபாக, நபாம் கணடு பகபாண்டது ரபபால, 
ச்ப அங்கததுவரக்ள பணியல் ஈடுப்ட ்வககக 
கூடிய வழிமு்்றக்ள திட்்டமிட்டு பசயல்படுததுவ்தை 
ச்பயின் சில தை்லவர உதைபாசீனப்படுததுகின்்றனர. 
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உண்மயில் இநதை ரமலதிக பபபாறுப்பினபால், தைம் பசபாநதை 
வபாழ்வுககு சிககல், பபாரம் ஏறப்டக கூ்டபாபதைன்ர்ற 
ச்பப் பபபாறுப்பபாளரகளில் சிலர இத தீரமபானங்க்ள 
முன்்வககத தையங்குகின்்றனர.

 மூன்்றபாவதைபாக, ச்பயின் நடுததைர வயது 
அங்கததுவரகளபால் முன் ்வககப்படுகின்்ற உதைபாரணம். 
ஆனபால், ச்பப் பணியின் எநதை குறிப்பிட்்ட 
கபாரியததிலும் ஈடுப்டபாதைவரகளபாக, அ்வக்ள 
நபா்டபாதைவரகளபாக இருப்பது மட்டுமல்லபாமல் கிறிஸதைவ 
பணி என்பது கட்்டபாயமபானதைல்ல; விருப்பப்படி 
பதைரிநபதைடுககின்்ற ஓர பதைரிவுதைபான் என்்ற எணணத்தை 
இ்ளய சநதைதிககு பகபாடுககின்்றனர. எல்லபாவறறிறகும் 
ரமலபாக, திருச்ச்பகளில் இவரகள் மூப்பரபாகரவபா 
உதைவிககபாரரபாகரவபா பணி பசயவரதை ஆகும்.

 நபான்கபாவதைபாக, நமது இயல்பபான ரசபாம்பல்தைன்்ம, 
கடின ரவ்ல்ய விரும்பபாதை தைன்்ம கபாரணமபாகின்்றது. 
ச்ப்ய சுததைம் பசயய ரவணடிய ரதை்வ ஏறபடும் 
ரபபாது எநபதைநதை அங்கததுவரகள் வரமபாட்்டபாரகள் 
என்ப்தை இலகுவபாகரவ பசபால்ல முடியும். ச்பயில் 
ஏதைபாவது ரதை்வ ஏறபடும் ரபபாது, நமது உதைவிககரத்தை 
பகபாடுககபாதைவரகள் எப்ரபபாதும் இருககரவ பசயவர. 
பசயல்படுகின்்ற ச்பயின் பகபாள்்கககு ரசபாம்பலபானது, 
ஒரு பபரிய சததுருவபாக, பவளிப்ப்டபாது ம்்றநதிருககும் 
பபாவமபாக இருககின்்றது.

 ஐநதைபாவதைபாக, சில விசுவபாசிகள் பிரரயபாெனமுள்ள 
அரப்பணிப்பபாக கிறிஸதைவ பணிககு தைம்்மக 
பகபாடுககத தைவறுகின்்றனர. அவரகள் குைப்பததினபால் 
ஆளப்படுகின்்றனர.  இவரகள் உண்மயிரலரய 
ரசபாம்பலபானவரகள் அல்ல. அவரகளது அன்்றபா்ட 
வபாழ்க்க மு்்றயபானது சரியபான மு்்றயில் 
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திட்்டமி்டப்ப்டபாதைதைபால், ஒவபவபாரு நிமி்டமும் 
அவரகளது தைனிப்பட்்ட அல்லது வீட்டுககபாரியங்களில் 
பசலவழிநது ரபபாக க்டவுளு்்டய கபாரியங்களுககு 
ரநரமற்றவரபாக கபாணப்படுவர. ரநரத்தை பசலவிடுவதில், 
நபாம் சரியபான மு்்றயில் நம் சுயத்தைக கட்டுப்படுததி, 
மிகவும் கவனமு்டன், முன்னுரி்ம பகபாடுகக ரவணடிய 
அடிப்ப்்டயில் திட்்டமிட்டு பசலவி்ட ரவணடும்.  

 ஆ்றபாவதைபாக, சில விசுவபாசிகள் கிறிஸதைவ 
பணிககுரிய ஆசீரவபாதைத்தை தைவ்றவிடுவதைன் கபாரணம், 
பபபாழுதுரபபாககு என அதிகளவு சுய இன்பததிறகபாக 
பயன்படுததுவதைனபாலபாகும். இவரகள் களியபாட்்டங்களில் 
அதிக ஈடுபபாடுள்ளவரபாக, வீட்்்டவிட்டு அடிககடி 
நணபர உ்றவின்ர சநதிகக பசல்பவரபாக, விடுமு்்ற 
சுறறுலபாப்பயணம் பசல்பவரபாக இருப்பர. சிலர 
பதைபா்லககபாட்சிககு அடி்மயபாகி விடுகின்்றனர. 
இன்னும் சிலர அளவுககு அதிகமபாக வபாசிததுக 
பகபாணடிருப்பர. சிலர வீட்டி்ன அலங்கரிப்பதிரலரய 
அதிக ரநரத்தைச் பசலவிடுவர. எநதைக கபாரியம் 
ரதை்வயபான அள்வவி்ட மிஞசிப் ரபபாகின்்றரதைபா, 
அதைனபால் முககியமபான கிறிஸதைவ பணிககு 
ரநரமில்லபாமல் ரபபாயவிடுகின்்றது.

 ஏைபாவதைபாக, சில நிரவிசபாரமபான 
கிறிஸதைவரகளின் தைன்்மகளபால், கிறிஸதைவ பணியில் 
ஈடுபடுகின்்றவரகளின் வபாஞ்ச நலிவ்்டவதைல், 
இவரகள் தைமது ச்பயின் ஆரரபாககியம் வளரச்சி 
பறறி எவவிதைகரிச்னயும் அற்றவரகள், ச்பயில் 
என்ன ரதை்வ நி்்றரவற்றப்ப்டரவணடும் என்ர்றபா, 
ச்ப ஒரு ஆததுமபா்வ ஆதைபாயப்படுததியது பறறிய 
எவவிதை கரிச்னயுரம அற்றவரபாக கபாலம் முழுவதும் 
அரதை நி்லயில் கபாணப்படுவர. ஓயவுநபாள் பபா்டசபா்ல 
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ஊழியம் குன்றிப் ரபபானபாலும் ரவதை்னப்ப்ட 
மபாட்்டபாரகள். இரட்சிககப்ப்டபாதை மகக்ள இழுததுக 
பகபாள்கின்்ற சுவிரசஷ பிரசங்கம் வரணடு ரபபானபாலும் 
கவ்லப்ப்டமபாட்்டபாரகள். ச்பயபானது இழுதது மூ்ட 
ரவணடிய ஒரு விளிம்பில் பல வரு்டங்களபாக நின்்றபாலும் 
கூ்ட எ்தைப்பறறியும் கவ்லப்ப்ட மபாட்்டபாரகள்.

 நபாம் ரதைவனு்்டய பணிககு நம்்ம 
அரப்பணிததிருககின்ர்றபாமபா? நபாம் இப்ரபபாது பபாரததை 
எநதை கபாரணததிரலனும் ரதைபால்வியுள்ளவரகளபாக 
கபாணப்படுகின்ர்றபாரமபா? அப்படியபானபால், இவவுலகில் 
நபாம் இருகக ரவணடியதைன் முககிய ரநபாககமபான 
ரதைவனுககு ஸதைபானபாதிபதிகளபாக இருப்பதில் தைவறி 
விடுகின்ர்றபாம். தைமககபாக அன்றி ரதைவனுககபாக 
பணியபாறறுகின்்றவரகட்கு கி்்டககின்்ற உன்னதை 
ஆவிககுரிய மகிழ்ச்சியி்ன தைவ்ற விடுகின்ர்றபாம். 
ச்பயின் மகிழ்ச்சிககுரிய ரவரபானது பிரயபா்சயுள்ள 
சுவிரசஷ பணியிலும் ஆவிககுரிய பபறர்றபாரபாக 
அ்மவதிலும் உறுதியபாயிருப்ப்தை ஏசபாயபா 54 ஆம் 
அதிகபாரததிலுள்ள உன்னதை வபாககுததைததைங்க்ள நபாம் 
ஒருரபபாதும் ம்றநதுவி்டககூ்டபாது.
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z

பி ்ைககு ஆளபாகுதைல் அங்கததினரகளின் பங்களிப்்ப 
புரககணிததிருககின்்ற ச்பகள், இயங்கபாதை 

ச்பகளபாக மபாறுவது மட்டுமல்ல, அரநக தீ்மயபான 
வி்ளவுக்ளயும் சுதைநதைரிததுக பகபாள்கின்்றன. 
உதைபாரணமபாக, அரநக விசுவபாசிகள் பசயலற்ற நமது 
ச்பயில் ஏரதைபா ஒன்று இைககப்பட்்ட உள்ளுணர்வப் 
பபறுவர அதைனபால், அநதை ஆவிககுரிய ரதை்வ்ய 
நிவரததி பசயய, புதிய கிளரச்சியூட்டும் அனுபவங்க்ளப் 
பப்ற அதிக ஆவல் பகபாள்வர. இதைன் வி்ளவபாக, 
அவரகள் பகரிஸரமட்டிக ச்பகளுககு இ்ரயபாக 
விழுநது விடுவர. சநதைதிரதைபாறும் பின்பற்றப்பட்்ட 
ரதைவனு்்டய கபாரியங்க்ள பு்றககணிததுவிட்டு, 
ஆவிககுரிய கிரி்யகள் என்று அவரகளபால் புதிதைபாக 
கணடுபிடிககப்பட்்ட, பரபரப்பபான உணரச்சியூட்டும் 
பசயல்களபாலபான புதிய பநறியில் சிககிக பகபாள்கின்்றனர. 
எணணில்டங்கபா கிறிஸதைவரகள் தைமது உள்ளபான 
பவறு்ம்ய நிரப்புவதைறகபாக இநதை பபா்தையில் 
திரும்பியவரகளபாக கபாணப்படுகின்்றனர. 

7
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  பகரிஸரமட்டிக இயககம் உண்மயில் 
இவரக்ள, ரதைவனுககபாக பிரயபாசப்படுகின்்ற கருததுள்ள 
வழியில் ந்டததுவதில்்ல என்பது பவளிப்்்ட. 
ஏபனனில், இவரகள் உண்மயபான கிறிஸதைவ 
பணி்ய வழிபபாட்்்ட ஆவிககுரிய வரங்களின் 
அப்பியபாசங்களபான தீரககதைரிசனம், குணமபாககுதைல், 
அநநியபபா்ஷ, பவளிப்படுததைல் ரபபான்்றவற்றபால் 
பதிலீடு பசயகின்்றனர. ரதைவனுககு தைம்்ம முழு்மயபாக 
அரப்பணிககபாதை அல்லது ரசபாம்பலபான கிறிஸதைவன் 
ஒருரவ்ள இதில் மிகவும் மகிழ்ச்சிய்்டயலபாம். 
ஆவிககுரிய ச்ப எனப்படுப்வயின் எல்லபா 
விசுவபாசிகளுரம ரசபாம்பலபானவரகள் கிறிஸதைவ பணியில் 
ஈடுப்டபாதைவரகள் என்று நபாம் இங்கு பசபால்ல வரவில்்ல. 
ஆனபால் இததை்கய இயககங்களபானது. ஆவிககுரிய 
வரங்கபளன்று பபயரளவில் அ்ைககப்படுவதைறரக அதிக 
முககியததுவம் பகபாடுப்பதைபால், உணரச்சிவசப்படுகின்்ற 
அனுபவங்க்ள எதிரபபாரககின்்ற சுயத்தை 
ரசவிககின்்ற ஆவிககுரிய களிப்பு என்்ற நி்ல்ய 
எதிரபபாரப்பதைபால், இது ரதைவனு்்டய வபாரத்தையின்படி 
கிறிஸதைவனு்்டய தைன்னலமற்ற ரச்வககு முன்பபாக 
ஒன்றுமற்றதைபாகி விடுகின்்றது. க்டலின் பபரிய அ்லகள் 
தீவிரமபாக பபபாங்கி எழுநது வநதைபாலும் க்ர்யத 
பதைபாட்்டவு்டன் மடிநது நு்ர தைள்ளுவ்தைப் ரபபால, 
வரங்கபளன்று அவரகள் எணணுகின்்ற பபபாங்கி 
வரும் அப்பிரயபாசங்க்ள அவரகள் விரும்பினபால், 
அ்வக்ள நு்ரகளபாகக முடியும்.
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ப்சயல்படும் ்சடபயின் திறன்

ப்ச யல்படும் ச்ப தி்ற்னக பகபாணடிருககின்்றது. 
அரநகமபாக நபாம் விசுவபாசிகளி்டமிருநது 

ரகள்விப்படுகின்்ற கபாரியம், “பதைபா்லககபாட்சி மூலம் 
சுவிரசஷத்தை அறிவிககப்ப்ட முடியுமபானபால், எவவளவு 
நன்்றபாயிருககும்.” உண்மயில், நபாம் நம்பிக்க 
்வககுமளவுககு இச்பசயல்பபாடு பயனுள்ளதைபாக 
அ்மயுமபா? ஒருரவ்ள, சில கபாலததிறகு ஒரு 
தை்ட்வ நல்ல நிகழ்ச்சிககுரிய சநதைரப்பம் நமககு 
கி்்டகக முடியும். நிச்சயமபாகரவ நீண்ட ரநரம் அ்தை 
ெனங்கள் பபாரததுக பகபாணடிருககப் ரபபாவதில்்ல. 
சிறு எணணிக்கயிலபான ெனத்தைத தைவிர அரநக 
ெனங்கள் பதைபா்லககபாட்சியின் இன்பனபாரு நிகழ்ச்சிககு 
திருப்பிவிடுவர.

  அப்படியபான வசதிகள் உண்மயில் 
வி்லரய்றப் பபற்றதைபாக நம்மபால் மதிப்பி்ட முடியும். 

ஆனபால், ஏறகனரவ நம் பிடியிலுள்ள வல்ல்மயுள்ள 
சநதைரப்பங்க்ளக குறிதது நபாம் ரமன்்மயபாக 
ரநபாககி அவற்்றப் பயன்படுததுகின்ர்றபாமபா? 
எப்ரபபாதைபாவது ஒரு தை்ட்வ பதைபா்லககபாட்சியில் 
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கனவு ரபபால சிறிது ரநரம் ஒளிபரப்பபாகின்்ற  
நிகழ்ச்சியில் நபாம் தைங்கியிருககவில்்ல. நம்்மச் 
சுறறியுள்ள அயலவரகட்கு மிக இலகுவபான 
மு்்றயில், வல்ல்மயுள்ள நிகழ்ச்சிக்ள 
வரு்டததில் மூன்று அல்லது நபான்கு தை்ட்வகள் 
பகபாடுகக முடியும். சுவிரசஷத்தை நன்கு பதைளிவபாக 
விளககுகின்்ற பிரசுரங்கள் பததிரி்கக்ள 
அவரகளுககு பகபாடுகக முடியும். வபாசறபடியில் 
அல்லது வழியில் அவரகளு்டன் சம்பபாஷிகக முடியும்.

  பசயறபடும் ச்பயபானது இப்படியபான, 
்தைரியமபான பசயறபடும் நிகழ்ச்சிக்ள வரு்டததில் 
ஒரு வபாரம் என்்றல்லபாமல் பல வபாரங்கள் 
பகபாணடிருககும். ஒரு வட்்டபாரததிலுள்ள சகல 
குடும்பங்க்ளயும் சநதிககும்படியபான அளவபான 
குழுவபாக பசயறப்டலபாம். ச்ப மககள் யபாவரும் 
இவரகளின் ஊழியங்க்ள ஊககமபாக பெபததில் 
தைபாங்க ரவணடும். ரதைவன் நிச்சயமபாரவ அவரு்்டய 
ரவ்ளயில் அவரக்ள ஆசீரவதிப்பபார.

  ரதைவனுககபாக பிரயபாசப்படுவது பறறி 
பவுல் ரபசும்ரபபாது, அவரு்்டய மனதில் 
இருநதை கபாரியங்கள் அரநகம். அதிக அளவிலபான 
கடு்மயபான ரவ்லகள் யபாவற்்றயும் பசயதைவரபாக 
- ரபபாதிததைல், சபாட்சியி்டல், கூ்டபாரம் பசயதைல், 
மகக்ளக கவனிததைல், பிரயபாணம், வீடுக்ளத 
தைரிசிததைல், சரீரப்பிரகபாரமபான உபததிரவம்.. 
இப்படி எல்லபாவற்்றயும் உட்படுததிரய பவுல் 
பிரயபாசத்தை குறிப்பிட்்டபார. இ்வகரள அவர 
விரசஷமபாக குறிப்பிட்்ட பசயல்கள். அதது்டன் 
இச்பசயல்களின் முயறசிக்ள விவரிப்பதைறகபாக 
சி்றப்பபான பதைங்க்ளயும் பயன்படுததியுள்ளபார.
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பீட்டர் மாஸ்டர்ஸ

  பசயல்படுகின்்ற ச்பககு அரநக கபாரியங்கள் 
பசயல்படுததை கூடிய்வயபாக அ்மயும். ஒரு 
ச்பயபானது பிரசங்கிகள், சுவிரசஷகர, மிஷனரி, 
சுவிரசஷ பிரதிகள், விரசஷ வீட்டுக கூட்்டங்கள் 
ரபபான்்றவறறிறகு எப்படி பண ரீதியில் பபரிதைபாக 
உதைவ முடியும். இககபாலதது சுவிரசஷ ச்பகளில் 
மககள் பதைபா்க எணணிக்கயில் அதிகமபானதைபாக 
இல்்ல. இப்படியிருகக, ச்பயபால் ஊழியததிறகு 
பணரீதியிலபான உதைவி பகபாடுகக ரவணடுமபானபால், 
பணத்தை மீதைப்படுததும்படியபாக, ச்பயிலுள்ள 
ரவ்லகள் சம்பளததிறகல்லபாமல் ச்ப 
விசுவபாசிகளபால் ஈடு பசயயப்ப்ட ரவணடும். ச்பக 
கட்டி்டத்தை சுததைம் பசயய, பழுது பபாரகக, தி்றநதை 
ரவ்லகள் பசயய உதைவுவதைறகு யபார ஆயததைமபாக 
இருககின்றீரகள். ரவதைபாகமததின் படியபான 
ச்பயபானது ச்ப கபாரியங்களில் ச்பயில் உள்ள 
ஒவபவபாரு விசுவபாசியுரம தைன் தைபாலநது வல்ல்ம 
ரகறப முழு மனது்டன் பங்களிப்பது்டன் சுறறும் 
மு்்றப்படி பபபாறுப்புக்ள யபாவரும் பகிரநது 
பி்றத ரதை்வக்ளயும் நிவரததி பசயகின்்றது.
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z
ப்சயல்்கடள ்கவனிககும் நம் தேவன்

தே வன் நம் கிரி்யக்ள அறிநது, அ்வக்ள 
கணககிடுகி்றபார என்்ற உண்ம்ய நபாம் 

கபாணபாதை குரு்டரபாக இருககின்ர்றபாமபா? பவளி 3:14-15 
ல் கிறிஸது லரவபாதிகரகயபா ச்பககு கூறியதைபாவது, “உன் 
கிரி்யக்ள நபான் அறிநதிருககிர்றன். இங்கு அவர 
குறிப்பிட்்டது, முழு ச்பயின் அரப்பணிப்்பயுரம 
தைவிர, தைனி ஊழிய்ரரயபா ச்ப ந்டததுனரக்ளரயபா 
அல்ல. அவரு்்டய கிரி்யகள் என்பது அவரகளது 
தைனிபட்்ட ஒவபவபாருவரின் க்ட்மகளது கூட்டு 
பமபாததைமபாகும். இநதை ச்பயின் பகபாள்்ககள் பறறிரயபா 
ச்ப ஆட்சி அ்மப்பு பறறிரயபா ரபசப்ப்டவில்்ல. 
அவரகளது கிரி்யகள் மட்டுரம குறிப்பி்டப்பட்டுள்ளது.

  லரவபாதிகரகய ச்பயினர பசயல்களில் அனலும் 
இன்றி குளிரும் இன்றி இருநதிருககின்்றனர.  இநதை 

ச்ப மகக்ள நபாம் விளங்கிக பகபாள்ள பயன்படுததைக 
கூடிய ஒப்பு்மயபானது, அவரகள் பநதையததில் 
ஒடுகின்்றவரகளபாக இல்லபாமல், ந்்டபபா்தை மககளபாக, 
வளரச்சியறறு எெமபானுககபாக எநதை அளவும் தைம்்ம 
இைநது பபாடுப்டபாதைவரகளபாக கபாணப்பட்்டனர.  
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நியபாயததீரப்பு நபாளின்ரபபாது, நபாம் பூமியில் ரநரத்தை 
எப்படி பசலவழிதரதைபாம் என்ப்தை ரதைவனுககு 
முன்பபாக கணககு ஒப்புவிகக ரவணடும். ஒருரவ்ள 
நபாம், நமது ச்பயில் ஊழியரகள் ச்பககு 
பசயதைவற்்ற மபாறறி பசபால்ல எணணலபாம். அப்படி 
அல்ல, நபாம் ஒவபவபாருவரும் தைனிப்பட்்ட மு்்றயில் 
நமது ச்பயில் ஒப்புவிககப்பட்்ட பணிககு என்ன 
பசயரதைபாம் என்்ற கணக்க ஒப்புவிகக ரவணடும். 
அவரு்்டய வி்லரய்றப்பபற்ற இரததைததினபால் 
வபாங்கப்பட்்ட ெனங்களுககபாக நபாம் என்ன பசயரதைபாம் 
என்ப்தை ரதைவனி்டம் முக முகமபாக சநதிககும்ரபபாது 
கூ்ற ரவணடும்.

 ரதைவனு்்டய மககள் தைனககுள் விததியபாசப்பட்டு, 
ஒழுங்கற்றவரகளபாக சுயநலவபாதிகளபாக, பயனற்றவரகளபாக, 
நி்்றரவற்றபாதைவரகளபாக, மபாறி ஒரு பற்றற்ற நி்ல 
ஏறபடுததுவ்தை நபாம் அனுமதிககின்ர்றபாமபா?

 உண்மயில் அரப்பணிப்புள்ள கிறிஸதைவ 
வபாழ்ரவ நமது முதைலும் முககியமும் ஆன 
ரநபாககமபாக அ்மய ரவணடும். நமது கிறிஸதைவ 
வபாழ்வுககுரிய அரப்பணிப்பின் தைரத்தை நபாம் 
உயரவுள்ளதைபாக மபாறறி அ்மகக ரவணடும். நம்்ம 
இைககின்்ற உலக இன்பங்களபாகிய அைகபான வீடு, 
பசௌகரியமபான வபாழ்க்க மு்்ற, அளவுககதிகமபான 
பபபாழுதுரபபாககு, உலகத்தை திருப்திபடுததுதைல் 
ரபபான்்றவற்்ற விட்டு முறறிலுமபாக மறுபு்றம் 
திரும்பி, ரதைவனு்்டய பணிககபாக உண்மயபாக 
நம்்ம இைநதைவரகளபாக அரப்பணிகக ரவணடும். 
ரதைவன் தைபாரம இன்னும் அதிகமபாக நம் வபாழ்்வ 
மபாறறி, புதுப்பிதது அவருககபான பணிககு நம்்ம 
இ்சநது ந்டததுவபாரபாக!  உண்மயில் ரதைவனு்்டய 
வபாரத்தையபானது பரிசுததை ரவ்ல்ய ரதைவனு்்டய 
பணிககபான வபாஞ்ச்யத தூணடுகின்்றது என்ப்தை 
நபாம் உணர ரவணடும். நபாம் அப்ரபபாஸதைலரின் 
மபாதிரிகளபாக இருகக அ்ைககப்பட்டுள்ரளபாம்.
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முயற்சிடய பயன்படுததும் தேவன்

தே வன் எங்கள் முயறசி்ய பயன்படுததுகின்்றபார. 
மனிதை்ன பபாததிரமபாக பயன்படுததைபாமல் 

எவவிதை பபரிய சுவிரசஷ ரவ்ல்யயும் பசயய 
முடியபாது என்்ற அடிப்ப்்டயபான பதைளி்வ நபாம் 
அறிநதிருகக ரவணடும். பிரசங்க ரம்்டயில் இருநது 
வசனத்தை பிரசங்கிப்பது மட்டுரம ரதை்வயபானது 
என்று அதிகமபான கிறிஸதைவரகள் இன்று 
நி்னககின்்றனர.

 சுவிரசஷம் பிரசங்கிககப்ப்ட ரவணடும் 
என்று ரதைவன் நியமிதது இருககும் எல்்ல வ்ர 
சுவிரசஷத்தை பிரசங்கிப்பதைறகுரிய சபாதைனங்களபாக 
ரதைவன் மனிதை்ன பயன்படுததுகின்்றபார. 
இப்படியபான கருததுககளபால் நபாம் நமது ச்பக்ள 
பவறறிகரமபாக பலப்படுததி பபாதுகபாககபாவிட்்டபால் நம் 
ச்பகளில் எவவிதை நம்பிக்கயும் இல்லபாமல் ரபபாய 
விடும். ச்ப சரிததிரததில் புரட்சிக கருவிகளபாக 
பயன்படுததைப்பட்்ட பிரசங்கிகள் பறறி கறகின்்ற 
வபாஞ்சயில் இப்ரபபாது புதுப்பிததைல் ஏறபட்டுள்ளது.

10
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 இததை்கய வல்ல்மயபான பிரசபாங்கிகளபான 
ரெபாரஜ் விட்பீல்ட், ரயபானததைபான் எட்வரட்ஸ, 
ஸபரென் ரபபான்ர்றபாரின் வபாழ்க்க வரலபாறு 
நம்மி்டததில் கி்்டககக கூடியதைபாக இருப்ப்தை 
கணடு மகிழ்ச்சிய்்டகின்ர்றபாம். ஆனபால் அரநக 
கிறிஸதைவரகள் இததை்கய புட்சியபாளரகளபாக 
பயன்படுததைப்பட்்டவரக்ள குறிதது தைவ்றபான 
உணர்வரய எடுததுக பகபாள்கின்்றனர. இப்படியபான 
வல்ல்மயபான பிரசங்கிக்ள நபாம் இன்று பபறறுக 
பகபாண்டபால்தைபான் மீணடும் ஒரு திருப்பத்தை 
ஏறபடுததைலபாம். இன்பனபாரு ரெபாரஜ் விட்பீல்ட்டி்ன 
பபற்றபால்தைபான் எழுச்சி ஏறபடும். பரிசுததை ஆவி 
வநது அமரகின்்ற மனிதைரக்ள நபாம் பபற்றபால்தைபான் 
பபரிய கபாரியங்கள் ந்்டபபறும் என்்ற தைப்பபான 
அபிப்பிரபாயங்க்ள ெனங்கள் பகபாணடிருககின்்றனர.

 இங்கு பபபாதுவபாக கிறிஸதைவரகளபாகிய நபாம் 
பசயகின்்ற தைவறு என்னபவன்்றபால், அன்்்றய 
புரட்சி கபாலததில் எல்லபா விசுவபாசிகளுரம எவவளவு 
இைப்பு ரநரிட்்டபாலும், சபாட்சி பகரவதில் சபாட்சியபாக 
வபாழ்வதில் அதிக பிரயபாசப்பட்்ட்தை நபாம் கணடு 
பகபாள்ள தைவறி விடுகின்ர்றபாம். மககள் பபபாதுவபாக 
பவறறியின் மகி்ம்ய மட்டுரம பபாரககின்்றனரர தைவிர 
அது எப்படி ஏறபட்்டது. அநதை புரட்சி்ய ஏறபடுததை 
பிரசங்கிமபாரு்டன் விசுவபாசிகள் எப்படி பககபலமபாக 
நின்று பபாடுபட்்டனர என்ப்தை எணணிப் பபாரககத 
தைவறி விடுகின்்றனர.  

 அவவிதைமபான பிரசங்கிகள் கருவிகளபாக எழுநது 
எல்லபா ஆசீரவபாதைங்களுககும் பதிலபாக இநநபாட்்்ட 
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தை்லகீைபாக மபாறறி விடுவபாரபாயின் எவவளவு அறபுதைமபாக 
இருககும் என்று மககள் எணணலபாம். வல்ல்மயபான 
நிகழ்வுகள் குறிதது நம் ஆதமபா அளவி்ட முடியபாதை கிளரச்சி 
அ்்டயலபாம். இநதை உலகததிரலரய அதிக ஆசீரவபாதைம் 
பபற்ற பபார்வயபாளரபாக நபாம் இருககலபாம். புரட்சி 
ரதைவனபால் அனுப்பப்ப்டவில்்லயபா? அது ரதைவனு்்டய 
மகததுவத்தை பவளிப்படுததைவில்்லயபா? உண்ம 
அதுவபாக இருப்பினும், ரதைவனபால் அனுப்பப்பட்்ட 
அநதை புரட்சிககு, ரதைவன் மனிதைரக்ளரய கருவிகளபாக 
பயன்படுததுகின்்றபார.

 பபபாதுவபாக, கிறிஸதுவ பணி்ய கீழ்மட்்ட 
அணுகுமு்்றயில் மதிப்பிடுகின்்றவரகள் கூறுவது எங்கள் 
க்ட்மககுரிய அரப்பணிப்பபானது உண்மயுள்ளதைபாக 
இருகக ரவணடுரம தைவிர, பலன் பகபாடுப்பதைபாக அ்மய 
ரவணடும் என்று அல்ல. “உண்மயபாக இருததைல்” 
என்று அவரகள் குறிப்பிடுகின்்ற அரததைமபானது, 
பசௌகரியமபான மு்்றயிலும், நிதைபானமபாகவும் பணி 
பசயவ்தை குறிககின்்றது.

 எப்படி இருப்பினும், பவுல் பயன்படுததி பதைங்கலபான 
பிரயபாசம் பதைபா்டரச்சியபான கடின உ்ைப்பு, ரபபாரபாடி 
பபாடுப்டல் ரபபான்்ற பதைங்கள் நம் மன்தை அ்சப்பதைபாக, 
தூணடுப்வயபாக அ்மகின்்றன.  ரவதைபாகம ச்பகளில் 
இருநதை்தைப் ரபபால, நபாமும் ரதைவனுககு சி்றநதை 
தைரமுள்ள முழு்மயபான அரப்பணிப்்ப பகபாடுதது 
பணியபாறறும்படியபாக ரதைவன் நம் இருதையத்தை 
ஏவி எழுப்புவபாரபாக! நம் வபாழ்வில் ரதைவனு்்டய 
இரபாஜ்ஜியததிறகு முதைலி்டம் பகபாடுககும்படியபான 
வபாஞ்ச்ய பகபாள்ரவபாமபாக! நம் ச்ப ஐககியததில் 
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அனல் உள்ள கிரி்யகளின் வழிகளில் ந்டகக மீணடும் 
ஒரு தை்ட்வ கறறுக பகபாள்ரவபாம்.

 இதைறகு அப்பபாறபட்்ட எநதை பகபாள்்கயுரம 
ரதைவனு்்டய வல்ல்ம்ய உறுதிபடுததுவதில்்ல. 
அதது்டன் ஆததும ஆதைபாய கருவிகளபாக நபாம் 
பயன்படுததைப்படுகின்்ற சி்றப்புரி்ம்ய இநதை தைவ்றபான 
பகபாள்்ககள் இைககச் பசயகின்்றன. அவவபார்ற, 
ரவதைததிறகு முரணபான கிறிஸதைவ வபாழ்வுககுரிய 
தைவ்றபான எநதை அணுகுமு்்றகளும் ரதைவனி்டமிருநது 
நமககு கி்்டகக இருககின்்ற ஆசீரவபாதைம், மகிழ்ச்சி 
நிததியததின் நிச்சயத்தை பறிதது விடுகின்்றனர.

 ஆகரவ, கிறிஸதைவரகள் என்று அ்ைககப்படும் 
நபாம், நம் பங்கி்ன மனதைபார உணரநதைவரபாக மனம் 
திருநதி, கிறிஸதுவுககபான ச்பப் பணியில் நமது 
முழு்மயபான பங்களிப்்ப பசலுததுரவபாமபாக 
ச்பக்ள ந்டததுபவரகள், விசுவபாசிகளின் 
தைபாலநது கள் வல்ல்மகரகறப சநதைரப்பங்க்ள 
உருவபாககி, பங்களிப்பில் இ்ணநது முழு்மயபான 
அரப்பணிப்புள்ள பசயறபடும் ச்பயபாக ரதைவமகி்மககு 
சபாட்சியபாவபாரகளபாக!






