
 

முந்தினவைகவை நிவனக்க வைண்டாம், பூர்ைமானவைகவைச் சிந்திக்க 
வைண்டாம் – ஏசாயா 43:18 

நாம் இந்த ைசனத்தின்படி நடக்கும் வபாது, கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்து 
நமக்குத் தரும் ைாக்குத்தத்தம் என்னவைன்றால், 

“ இவதா நான் புதிய காரியத்வதச் வசய்கிவறன், இப்வபாழுவத அது 
வதான்றும்” 

என்கிற நிச்சயமான உண்வமயான ஒரு ைாக்குத்தத்தம் நமக்கு முன்பாக 
இந்த புத்தாண்டில் வதைனுக்காக ைாழ வைண்டும் என்று ைிரும்புகிற 
ஒவ்வைாரு புதிய மனுஷருக்கும் வதைக்கரம் இப்படியாக நீட்டப்படுகிறது 
என்பவத வசால்லிக் வகாள்கிவறன். 

முன்னுவர: 

ஒருவைவை நீங்கள் நிவனக்கலாம் இந்தப் புத்தாண்டிவல இப்படி ஒரு 
தவலப்வபக் வகாடுத்திருக்கிறரீ்கவை, நாங்கள் உலகத்தில் வதைன் 
எங்களுக்கு வைத்திருக்கும் ஆசரீ்ைாதத்திற்காக நாள்வதாறும் 
உபைாசத்துடன் வெபித்துக் வகாண்டிருக்கிவறாவம என்று நீங்கள் 
வசால்ைரீ்கைானால் வதைன் வசால்லுகிறார், 

நீங்கள் வெபிக்க வைண்டிய காரியம் என்னவைன்றால் நான் ஆைிக்குரிய 
ஐசுைரியைனாக மாறவைண்டும், அதாைது இந்த ைருடத்திலாைது 
ஆைிக்குரிய ஒன்பது ைரங்கவைப் வபற்றுக் வகாண்டு நான் வதைனுக்காக 
பிரகாசிக்க வைண்டும். 



ஆகவைதான் வதைனாகிய இவயசு கிறிஸ்து இப்படியாக தன்னிடம் 
வைண்டிக்வகாள்கிறைர்களுக்கு வசால்லுகிறார், 

முதலாைது வதைனுவடய ராஜ்ெியத்வதயும் அைருவடய நீதிவயயும் 
வதடுங்கள் அப்வபாழுது இவைகவைல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் 
வகாடுக்கப்படும் என்று மத் 6:33 ல் அழகாக, ஆைிக்குரிய காரியங்கவைத் 
வதடும்வபாது, நாம் ைாழ்ைதற்கான எல்லா அடிப்பவட ைசதிகளும் 
கிவடக்கும் என்று வதைன் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துைவதப் பார்க்கமுடிகிறது. 

எனவை வதைனாகிய கர்த்தர் வசால்லுகிறார், இவ்ைைவு நாட்கள் நீங்கள் 
அறியாவமயினால் வசய்த வெபத்வத மறந்து ைிடுங்கள் நான் புதிய 
காரியத்வதச் வசய்ய வபாகிவறன், அது என்னவைன்றால், 

நான் ைனாந்தரத்திவல ைழிவயயும் அைாந்தரவைைியிவல ஆறுகவையும் 
உண்டாக்குவைன் என்று ஏசாயா 43:19 மூலம் வதைன் நமக்கு தரும் 
சந்வதாஷத்வத அறிய முடிகிறது. 

அடுத்ததாக, இவயசு நமக்கு முன்பாக வைக்கிற ஒருகாரியம் 
என்னவைன்றால், அைர் வசால்லுகிறார், நம்முவடய ைறண்ட நிலம் 
வசழிக்க வைண்டுமானால், ஒரு நதி பரவலாகத்திலிருந்து அதாைது 
உன்னதத்திலிருந்து ஊற்றப்பட வைண்டும். அப்வபாழுதுதான் நாம் வசழிக்க 
முடியும் என்பவத ஒருவபாதும் மறக்க வைண்டாம். 

அப்படிவயன்றால், ைற்றாத ெைீநதியாகிய பரிசுத்த ஆைியானைர் 
மாமிசமான யாைர் வமலும் ஊற்றப்பட வைண்டுமானால் நாம் என்ன 
வசய்ய வைண்டும் என்று வைதம் வசால்லுைவத நாம் பின்ைருமாறு 
பார்க்கலாம் 

“ என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ெனங்கள் தங்கவைத் தாழ்த்தி வெபம் 
பண்ணி என் முகத்வதத் வதடி தங்கள் வபால்லாத ைழிகவை ைிட்டுத் 
திரும்பினால் அப்வபாழுது பரவலாகத்திலிருக்கிற நான் வகட்டு அைர்கள் 
பாைத்வத மன்னித்து அைர்கள் வதசத்துக்கு வஷமத்வதக் வகாடுப்வபன் 
என்று  2நாைாகமம் 7:14 ல் நமக்கு அைர் தரும் வஷமத்திற்கு நாம் 



பின்பற்றி நடக்க வைண்டிய நிபந்தவனகவையும் நமக்கு முன்பாக 
வைக்கிறார். 

எனக்கு பிரியமான ைிசுைாசிகவை, 

நாம் வதைனுவடய ைார்த்வதயின்படி நடப்வபாமானால் நிச்சயமாக 
ைருகிற புத்தாண்டு அதாைது 2015 ஆம் ைருடம் நம்முவடய 
ைாழ்க்வகயில் ஒரு மறக்க முடியாத ஆைிக்குரிய ைருடமாக மாறும் 
என்பதில் சந்வதகவமயில்வல என்பவத உறுதியாக எழுதுகிவறன். 

இவதா வதைன் இந்த புத்தாண்டில் நமக்கு தரும் ஆைிக்குரிய மகிவமயான  
ஆசரீ்ைாதத்வதப் வபற்றுக் வகாள்ைதற்கு வதைனாகிய இவயசு கிறிஸ்து 
தரும் நிபந்தவனகவை நாம் அறிந்து அதின்படி நம்வம மாற்றிக் 
வகாள்வைாம். அப்படி நாம் நடக்கும் வபாது நம்வம 2015 ஆம் ஆண்டிற்குள் 
மவறந்திருக்கிற 8 ஆக மாற்றுைார், அதாைது 2+0+1+5 = 8, ஆம் ஈசாயின் 
ைம்சத்திற்குள் மவறந்து இருந்த 8 ைது பிள்வையாகிய தாைதீு என்கிற 
இரட்சிப்பின், ஆசரீ்ைாதத்தின், மகிவமயின் பாத்திரமாக மாற்றுைார். 

அதுமட்டுமல்லாமல், நம்வம 

2 – ஆண்டைரின் சமுகத்தில் நிற்கிற ஒலிைமரத்தின் இரண்டு கிவையாக, 
அதாைது அபிவஷகத்தினால் நிவறந்து ைழிகிற பாத்திரமாகவும் [ சகரியா 
4:12-14 ] 

0 – மனித சமுகத்தில் பூஜ்ெியமாக, அதாைது தள்ைப்பட்ட நம்வம 
ஞானியாகவும் [ 1வகாரி 1:25-31 ] 

1 – கவடசியாக எண்ணப்படுகிற நம்வம முதற்வபறானைரின் 
பிள்வையாகவும் [ எவச 36: 25-26 ] 

5 – ஐந்து ஆத்துமாக்கவைக் கூட ஆதாயம்படுத்த முடியாத நம்வம 5000 
ஆத்துமாக்களுக்கு வசாந்தமாகவும் மாற்றுைார் [ மத் 14:17-21 ], என்பதில் 
சிறிதும் சந்வதகவமயில்வல. 



அடுத்ததாக வதைன் தரும் நிபந்தவனகவைப் பார்ப்வபாம் இந்த 
நிபந்தவனவய 2015 ஆம் ைருடம் முழுைதிலும் நம்வம வசழிப்பாக மாற்றப் 
வபாகிறது. 

*முதல் நிபந்தவன: வதைனுவடய நாமத்வத தரித்திருக்க வைண்டும் [ 
அதாைது இவயசு கிறிஸ்து என்கிற நாமத்திற்கு வசாந்தக்காரர்கைாய் 
இருக்க வைண்டும் ] 

வைதம் வசால்லுகிறது, அந்திக் கிறிஸ்துைின் நாமத்வதத் 
தரித்திருக்கிறைன் எைவனா அைன் வதைனுவடய வகாபாக்கிவன 
பாத்திரத்தில் உள்ை உக்கிர வகாபத்வதயும், 

வதைனுவடய நாமம் தரிக்கப்பட்டைவனா அைவராடு கூட என்வறன்றும் 
ெைீனுள்ைைனாய் வசார்க்கத்தின் பாத்திரத்திலுள்ை இவயசுைின் 
அன்வபயும் ருசிப்பார்ப்பான் என்று வைைி 14:9,10 ல் நாம் ைாசித்து அதின் 
அைசியத்வத அறிய முடிகிறது. 

அடுத்ததாக வதைனுவடய நாமம் நம்முவடய வநற்றியில் தரிக்கப்பட 
வைண்டுமானால் நாம் என்ன வசய்ய வைண்டும், வைதம் வசால்லுகிறது, 
சத்தியத்வத அறிைரீ்கள் சத்தியம் உங்கவை ைிடுதவல வசய்யும் என்று 
வயாைான் 8:32 ல் நாம் எப்படி இந்த ைிவலவயறப் வபற்ற அதாைது 
ைிவலவய நிர்ணயிக்கமுடியாத நாமத்வதப் வபற்றுக் வகாள்ைது என்பவத 
அறிய முடிகிறது. 

அப்படிவயன்றால் அந்த சத்தியம் என்னவைன்று சிந்திப்பீர்கைானால், 
வைதம் வசால்லுகிறது, 

உம்முவடய ைசனவம சத்தியம் – வயாைான் 17:17 ல் இந்த சத்தியமாகிய 
ைசனத்தின் மூலவம நாம் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிவறாம் என்பவதயும் 
அறியமுடிகிறது. இந்த ைசனத்தின் மூலம் நாம் எப்படி 
பரிசுத்தப்படுத்தப்படுகிவறாம் என்று வயாசிப்பீர்கைானால், வைதம் 
வசால்லுகிறது, ஆதியிவல ைார்த்வத இருந்தது அந்த ைார்த்வத 
வதைனிடத்திலிருந்தது, அந்த ைார்த்வத வதைனாயிருந்தது என்று 
வயாைான் 1:1 ல் ைசனத்தின் வைைிப்பாட்வட நம்மால் புரிந்து 



வகாள்ைமுடிகிறது, அதாைது நம்முவடய ஆண்டைராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துதான் ைசனமாக அதாைது ைார்த்வதயாக இருக்கிறார். 
அைரால் மாத்திரவம நமக்கு உண்வமயான யாராலும் அழிக்க முடியாத  
நாமத்வதத் தரிக்க முடியும் என்பவத ஒருவபாதும் மறக்க வைண்டாம். 
ஆகவைதான் அப்.பவுல் வசால்லுகிறார், நீங்கள் அறியவைண்டிய சத்தியம் 
நம்முவடய இவயசு கிறிஸ்துவை என்று 1வகாரி 2:2ல் எழுதி , நமக்கு 
இவயசு கிறிஸ்து என்கிற நாமத்வத மாத்திரம் தரிப்பதற்கு அைர் முயற்சி 
வசய்ைவத நாம் அறிய முடிகிறது. 

எனக்கு அருவமயான ெனங்கவை,  

நாம் வதைன் தந்த சத்தியத்தின் படி நடக்கிவறாமா? அதாைது, 
உண்வமயான மூழ்கு ஞானஸ்நானத்வதப் வபற்றிருக்கிவறாமா? 
அபிவஷகம் நமக்கு ஊற்றப்பட்டிருக்கிறதா? கிரிவயகைில் நாம் வபற்ற 
இரட்சிப்வபக் காண்பிக்கிவறாமா? என்று சிந்தித்துப்பார்ப்வபாம். 

ஏவனன்றால் வைதம் வசால்லுகிறது, முடிவுபரியந்தம் நிவலநிற்பைவன 
இரட்சிக்கப்படுைான் [ மத் 24:13 ] அதாைது கவடசிைவர இவயசு 
கிறிஸ்துவை தன் கிரிவயகைில் சுமந்து ைருபைருக்வக இந்த அழியாத 
நாமம் தரிக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதில் சிறிதும் சந்வதகவமயில்வல 
என்பவத ஆணித்தரமாக எழுதுகிவறன். 

*இரண்டாைது நிபந்தவன: நம்வம தாழ்த்த வைண்டும் [ தாழ்வம என்கிற 
குணம் ைரவைண்டும் ] 

வைதம் வசால்லுகிறது, தன்வன உயர்த்துகிறைன் தாழ்த்தப்படுைான், 
தன்வனத் தாழ்த்துகிறைன் உயர்த்தப்படுைான் என்று மத் 23:12 நமக்கு, 
தாழ்வமயினால் நாம் உயர்த்தப்படுைவத வைைிப்படுத்துகிறது. 

யாருக்கு முன்பாக நம்வம தாழ்த்த வைண்டும், வைதம் காண்பிக்கிறது, 
கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்வமப்படுங்கள் அப்வபாழுது அைர் உங்கவை 
உயர்த்துைார் என்று யாக் 4:10ல் ைாசிக்கிவறாம். என் சவகாதர 
சவகாதரிகவை வதைனிடம் இருந்து ைரங்கவைப் வபறுகிற நாம் அந்த 
ைரங்கவை அைருவடய பணிக்காகவும், வதைனுவடய மகிவமவய 



உயர்த்தும்படியாகவும் பயன்படுத்துவைாம், அப்வபாழுதுதான் நம்முவடய 
ஒரு தாலந்து பத்து தாலந்தாக மாறும் என்பவத ஒருவபாதும் மறக்க 
வைண்டாம். மாறாக அந்த தாலந்வத நமக்காகப் பயன்படுத்தும் வபாது 
நம்மிடம் இருக்கிற அந்த ஒரு தாலந்தும் பறிக்கப்பட்டு 
மற்வறாருைனுக்குக் வகாடுக்கப்படும் என்பவத அறிய வைண்டும். 

அடுத்ததாக வைதத்திலிருந்து ஒரு பாகத்வத உங்களுக்காக எடுத்து அங்கு 
வமட்டிவம மற்றும் தாழ்வமயினிமித்தம் ஒரு மகனுக்கு என்ன நடந்தது 
என்பவத சுருக்கமாக எழுதி இந்த தாழ்வமவய முடிக்கிவறன். பாருங்கள் 
வைதம் கூறுகிறது, 

இவைய மகன் தானும் எெமான் என்று எண்ணி வைவலக்காரனாய் பணி 
வசய்ய வைண்டிய வநரத்தில் தன்னுவடய தந்வதயாகிய எெமானிடம் 
இருந்து எல்லாைற்வறயும் பிரித்து தனியாக வசன்று ைிடுகிறான். 
இப்படியாக வசன்ற இவையகுமாரன் வகாஞ்சகாலம் இந்த அழிந்து 
வபாகும் உலகத்தில் அழிந்து வபாகிறைர்களுக்கு தற்காலிகமான 
எெமானாக தன்வன மாற்றிக் வகாள்கிறான். என்ன நடந்தது இந்த 
வமட்டிவமயான எெமானுக்கு நாட்கள் வசன்றது அைனிடம் இருந்து 
அழிந்துவபாகிற வசல்ைங்கள் அழிந்து வபானது இவத அறிந்த 
அைனுவடய நண்பர்கள் அைவனத் தனியாக ைிட்டு ஓடிைிட்டனர். 
இதனிமித்தம் சாப்பாட்டிற்கு ைழியில்லாதைனாய் வதைனுவடய 
ெைீனுள்ை அப்பத்வத சாப்பிட வைண்டியைன் இப்வபாழுது பன்றிகள் 
தின்கிற தைிட்வடத் உண்ணும் நிவலக்கு அைன் தள்ைப்படுகிறான். 
இப்வபாழுதுதான் அைனுவடய புத்தி வதைிகிறது. 

வைதம் வசால்லுகிறது, அைன் உடவன எழுந்து தன் தகப்பன் ைடீ்டிற்கு 
வசல்கிறான். அங்கு தன் எெமானுக்கு முன்பாக தன்வன ஒரு 
வைவலக்காரனாய் தாழ்த்துகிறான். இவத அறிந்த எெமான் அைனுக்கு 
தன் மகன் என்கிற உயர்வை மறுபடியும் வகாடுக்கிறான், ஏவனனில் 
அைனுவடய தாழ்வமயில் வைவலக்காரனுவடய பணி முடிந்துைிட்டது 
என்பதினால்தான் என்று லூக்கா 15ம் அதிகாரம் 11-32 ைவர ைாசிக்கும் 



வபாது நாம் நம்வம வதைனுக்கு முன்பாகத் தாழ்த்தும் வபாது கிவடக்கும் 
உயர்வை அறியமுடிகிறது. 

எனவை நம்வம வதைனுக்கு முன்பாகத் தாழ்த்துவைாம் அப்வபாழுது 
வசார்க்கத்தின் உயர்வு நமக்குக் கிவடக்கும். 

*மூன்றாைது நிபந்தவன: வெபம் பண்ண வைண்டும் 

எப்படி ஒரு மனிதன் எழுந்து நடப்பதற்கு முதுவகலும்பு பயன்படுகிறவதா 
அவதவபாலத்தான் ஆைிக்குரிய ைாழ்க்வகயில் ஒரு மனிதன் வதைன் 
தனக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் ஓடுைதற்கு இந்த வெபம் மிகவும் 
முக்கியமானது என்பவத மறக்க வைண்டாம். 

ஆவகயால் வைதம் வசால்லுகிறது, இனிச் சம்பைிக்கப் வபாகிற 
இவைகளுக்வகல்லாம் நீங்கள் தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக 
நிற்கப்பாத்திரைான்கைாக எண்ணப்படுைதற்கு எப்வபாழுது வெபம்பண்ணி 
ைிழித்திருங்கள் என்றார் என்று லூக்கா 21:36ல் வெபத்தின் அைசியத்வத 
நாம் அறிந்து வகாள்ைமுடிகிறது. ஒரு ைாகனம் வதாடர்ந்து ஓட 
வைண்டுமானால் அதற்கான எரிவபாருைாகிய வபட்வரால் மிகவும் 
அைசியம் அவதவபால இந்த உலக ைாழ்க்வகயில் சத்துருவைாடு 
வதாடர்ந்து வபாராட வைண்டுமானால் நமக்கு வெபம் மிகவும் அைசியம். 
அப்படி வெபிக்காத பட்சத்தில் பிசாசானைன் நமக்கு கிவடக்க வைண்டிய 
வெயத்வத பறித்துக் வகாள்ைான் ஆகவைதான் அவனக வநரங்கைில் நாம் 
வசார்ந்து வபாகிவறாம். 

பாருங்கள் எவசக்கியா ராொ வதைனால் தனக்கு ஒரு எல்வல நியமித்த 
வபாதிலும் [அதாைது வநாயினால் மரணம்] அைர் வசார்ந்துவபாகாமல் 
ைிடாப்பிடியாக வெபித்ததால் வதைனிடம் இருந்து புதிய ஆயுசு நாட்கவைப் 
வபற்றுக் வகாண்டார். 

நாமும் நம்முவடய ைாக்குத்தத்தத்வத சுதந்தரித்துக் வகாள்ை 
வைண்டுமானால் நம்முவடய ைாகனத்தில் வெபம் என்கிற எரிவபாருள் 
குவறந்துைிடாமல் பார்த்துக் வகாள்ைவைண்டும். இந்த வெபத்வத எப்படி 
வசய்ய வைண்டும் என்பவதப் பின்ைருமாறு பார்க்கலாம், 



அ.ைிசுைாசமாய் வெபிக்க வைண்டும் – மத் 21:22 

ஆ.கருத்தாய் வெபிக்க வைண்டும் – யாக் 5:17,18 

இ.இவடைிடாமல் வெபிக்க வைண்டும் – 1வதச 5:17 

ஈ.ைிழித்திருந்து வெபிக்க வைண்டும் – லூக் 21:36 

உ.வசார்ந்து வபாகாமல் வெபிக்க வைண்டும் – லூக் 18:1 

ஊ.தாழ்வமயுடன் வெபிக்க வைண்டும் – லூக் 18:13,14 

எ.ஸ்வதாத்திரத்துடன் வெபிக்க வைண்டும் – 1வதச 5:18, வகாவலா 4:2 

ஏ.பரிசுத்த ஆைிக்குள் வெபிக்க வைண்டும் – யூதா 20 

இப்படியாக வெபிக்கிறைர்கள் வமவலவய வதைனுவடய முத்திவரப் 
வபாடப்படுகிறது என்பவத ஞாபகப்படுத்துகிவறன் [ எவச 9:4 ] 

நான்காைது நிபந்தவன: இவயசு கிறிஸ்துைின் முகத்வத வதட வைண்டும் 

இன்று அவனகர் மனுஷருவடய தயவைத் வதடி அைனுவடய முகத்வதப் 
பார்ப்பதற்காக காத்திருப்பவத அவனக இடங்கைில் பார்க்க முடிகிறது 
இதனிமித்தம் வதைன் நம்முவடய ைாழ்க்வகயில் தந்த ைாக்குத்தத்தத்வத 
நிவறவைற்ற முடியாமல் வைறும் ைாக்குத்தத்த அட்வடவய மாத்திரம் 
ைருடம் முழுைதும் சுமந்து வசல்ைவத நம்முவடய ைாழ்க்வகயில் 
பார்க்கிவறாம். இதற்கு காரணம் என்ன? நாம் வதைனுவடய முகத்வத 
ைிட்டு ைிலகிப் வபாைதினால்தான் என்று ஞாபகப்படுத்துகிவறன். 

வைதம் வசால்லுகிறது, கர்த்தவரத் வதடுகிறைர்கைின் இருதயம் 
மகிழ்ைதாக என்று சங் 105:3 லும், 

அைவரத் வதடுகிறைர்களுக்கு ஒரு நன்வமயும் குவறவுபடாது என்று சங் 
34:10 பின்பகுதியிலும் ைாசிக்கிவறாம். 

இப்படியாக ைாழ்ந்த வயாசபாத் என்கிற ராொைின் ைாழ்க்வகயில் நடந்த 
ஒரு சம்பைத்வத இங்வக ைிைக்குகிவறன். வதைனிடம் இருந்து 



ைாக்குத்தத்தங்கவைப் வபற்ற வயாசபாத் ராொவும் அைருவடய 
ெனங்களும் சந்வதாஷமாக தங்களுவடய ைாழ்க்வகயில் 
ஓடிக்வகாண்டிருக்கும் வபாது, இவதா பிசாசானைன் அைர்கள் வபற்ற 
ைிவலவயறப்வபற்ற ைாக்குத்தத்தத்வத உவடத்துப் வபாடுைதற்காக 
பிசாசானைன்  வயாசபாத்திற்கு ைிவராதமாக வமாைாப் புத்திரர், அம்வமான் 
புத்திரர் மற்றும் வசயீர் மவலவதசத்தாவரயும் எழுப்பிைிடுகிறான். 

ஆனால் வயாசபாத் ராொவைா இவதப்பார்த்து பயப்படாமல் கர்த்தவரத் 
வதடுகிறதற்கு ஒருமுகப்பட்டு யூதாவைங்கும் உபைாசத்வத கூறுைித்தான். 
இவதக் வகள்ைிப்பட்ட ெனங்கள் தங்கள் ராொ மட்டும் உபைாசம் 
வசய்யட்டும் என்று வசால்லி தங்களுவடய ைடீ்டிவல தூங்காமல், 
வயாசபாத்துடன் வசர்ந்து வதைனுவடய முகத்வதத் வதடினர். 

இதனிமித்தம் வதைன் அைர்களுக்காக யுத்தம் வசய்தார் என்று 
பார்க்கிவறாம், இவதா பரிதாபமாக இழக்க வைண்டிய ைாக்குத்தத்தத்வத 
தங்களுவடய ைாழ்க்வகயில் நிவலப்படுத்திக் வகாண்டனர் என்று 2 
நாைாகமம் 20:1-26 ைவர ைாசிக்கும் வபாது கர்த்தவரத் வதடுைதின் 
முக்கியதுைத்வத உணர்ந்து வகாள்கிவறாம். ஆகவைதான் வைதம் 
வகால்லுகிறது, 

மனுஷவர நம்புைவதப் பார்க்கிலும் கர்த்தர் வபரில் பற்றுதலாயிருப்பவத 
நலம் என்று சங் 118:8 ல் ைாசிக்கிவறாம். 

மறக்க வைண்டாம்: வதைனாகிய இவயசுவைத் வதடுங்கள் அப்வபாழுது 
நிவலப்படுைரீ்கள். 

ஐந்தாைது நிபந்தவன:பரிசுத்தமாய் ைாழுதல் 

கவடசியாக வதைன் தரும் நிபந்தவன என்னவைன்றால்,  

“ உன் ைஸ்திரங்கள் எப்வபாழுதும் வைள்வையாய் இருக்க வைண்டும் “ 
என்று பிரசங்கி 9:8 ல் நாம் ைாசிக்கிவறாம், ஆம் இந்த வைள்வையான 
பரிசுத்த ைஸ்திரம் யாரிடம் எல்லாம் இருக்கிறவதா அைர்கள் மாத்திரவம 



வதைனுவடய ராஜ்ெியத்திற்கு நுவழய முடியும் என்று வைதம் 
வசால்லுகிறது, ஏவனன்றால், 

பரிசுத்தமில்லாமல் வதைவன ஒருைராலும் தரிசிக்க முடியாது என்று 
எபிவரயர் 12:14 வசால்லுகிறது. எப்படிவயன்றால் வைதம் கூறுகிறது 

வதைன் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறார் என்று ஏசா 6:3 
மற்றும் வைைி 4:8 லும் வதைனுவடய பரிசுத்தத்தின் அைவைப் பார்க்க 
முடிகிறது. பாருங்கள் ஏசாயா தன்வன ஒரு வபரிய தீர்க்கதரிசியாக 
பரிசுத்தமுள்ை மனுஷனாக நிவனத்து தீர்க்கதரிசனம் உவரத்து ைருகிறார், 
இத்தவகய காரியத்வத நாம் ஏசாயா 1 ம் அதிகாரத்திலிருந்து ஏசாயா 5ம் 
அதிகாரம் ைவர ைாசிக்கும் வபாது அறியமுடிகிறது. ஆனால் ஏசாயா 6ம் 
அதிகாரத்வத ைாசிப்பீர்கைால் ஏசாயாைிற்கு என்ன நடந்தது என்பவத 
அறியலாம், எப்படிவயன்றால் வதைன் தன்னுவடய மகிவமவய 
ஏசாயாைிற்குக் காண்பிக்கிறார். இதுைவரப் பார்த்திராத மகிவமவயப் 
பார்த்த ஏசாயா நடுங்கிப் வபாகிறார், அைர் வசால்லுகிறார் 

ஐவயா! அதமாவனன் நான் அசுத்த உதடுகளுள்ை மனுஷன் அசுத்த 
உதடுகளுள்ை ெனங்கைின் நடுைில் ைாசமாயிருக்கிறைன் என்று 
வசால்ைவத ஏசாயா 6:5 ல் பார்க்க முடிகிறது. இதற்குபிறகு வதைன் 
ஏசாயா தரீ்க்கதரிசிவய பரிசுத்தமாய் மாற்றி தன்னுவடய தூதனாய் 
மாற்றுைவத நாம் எப்படி மறக்க முடியும், நாமும் வதைனுவடய 
ஊழியத்வத வசய்ய வைண்டுமானால் நமக்கு இத்தவகய பரிசுத்தம் 
நிச்சயமாக வைண்டும் என்பவத மறக்க வைண்டாம். ஏவனன்றால் வைதம் 
வசால்லுகிறது, வபால்லாங்காய்த் வதான்றுகிற எல்லாைற்வறயும் ைிட்டு 
ைிலகுங்கள், சமாதானத்தின் வதைன் தாவம உங்கவை முற்றிலும் 
பரிசுத்தமாக்குைராக உங்கள் ஆைி ஆத்துமா சரீரம் முழுைதும் 
நம்முவடய கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்து ைரும் ைவர 
குற்றமற்றதாயிருக்கும்படி காக்கப்படுைதாக – 1வதச 5:22,23ல் பரிசுத்தத்தின் 
அைசியத்வதக் கற்றுக்வகாள்கிவறாம். 

எனக்குப் பிரியமானைர்கவை, 



நாம் உலக ைாழ்க்வகயிலும் ஆைிக்குரிய ைாழ்க்வகயிலும் வெயம் 
எடுக்க வைண்டுமானால் வதைன் வசான்ன நிபந்தவனக்கு முதலில் வசைிக் 
வகாடுப்வபாம், பின்பு அதின்படி நடந்து அைரிடத்தில் வசல்வைாம். 
அப்வபாழுது அைர் நம்வம அபிவஷகத்தாலும் ஞானத்தினாலும் 
கனத்தினாலும் ஆசரீ்ைாதத்தினாலும் நம்வம நிரப்பி நம்வம அைருவடய 
பரிபூரணமாக மாற்றுைராக அதாைது இந்த 2015 ஆம் ைருடத்தின் 
கதாநாயகனாக நம்வம மாற்றுைார் என்பதில் சிறிதும் சந்வதகவம 
இல்வல. 

வதைன் தாவம இந்த 2015 ஆம் ைருடத்தில் நம்முவடய கனியில் 
ஆைிக்குரிய ஒன்பது சுவைகவையும் வைத்து ஒவ்வைாருைவரயும் 
ஆசரீ்ைதிப்பாராக! ஆவமன்! 

      கிறிஸ்துைின் இனிய புத்தாண்டு நல்ைாழ்த்துகள் 

*** புத்தாண்டு மலர் [ கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்து ] *** 

*பவழய ஆதாவம ைிட்டுைிட்டு – புதிய ஆதாமின் சாயலாக மாற 
வைண்டும். 

*ஆலயத்வத ைிட்டுைிட்டு – அைருவடய இருப்பிடமாக மாற வைண்டும் 

*நியாயப்பிரமாணத்வத ைிட்டுைிட்டு – ைிசுைாசப்பிரமாணமாக மாற 
வைண்டும் 

*ஆயுதத்வத ைிட்டுைிட்டு – அன்வப சுமக்கிறைர்கைாய் மாற வைண்டும் 

*தசமபாகத்வத ைிட்டுைிட்டு – இருதயத்வத வகாடுக்கிறைர்கைாய் மாற 
வைண்டும். 

*உலக அப்பத்வத ைிட்டு ைிட்டு – ெைீ அப்பத்வத வதடுகிறைர்கைாய் மாற 
வைண்டும் 

*சிற்றின்பங்கவை ைிட்டுைிட்டு – வபரின்பமாகிய இவயசுவைத் 
தரித்திருக்கிறைர்கைாய் மாற வைண்டும் 



*இருமனவத ைிட்டுைிட்டு – ஒரு மனதாய் மாற வைண்டும் 

*தூக்கத்வத ைிட்டுைிட்டு – ைிழித்திருக்கிறைர்கைாய் மாற வைண்டும் 

“இப்படியாக இதழ்கவை வசர்க்கும் வபாது, அங்கு இவயசு கிறிஸ்து என்கிற 
புத்தாண்டு மலர் உருைாகிறது” 

குறிப்பு: இதழ்கள் – குணநலன்கள், மலர் – இவயசு கிறிஸ்து 

  


