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இறங்குவதற்காக ததவனாகிய இதயசுகிறிஸ்து நம்தை 

அதைக்கிறார் 

 

(ஆண்டவராகிய இதயசுகிறிஸ்து நம்முதடய பிள்தைகதை அதாவது 

தம்முதடய சீஷர்கதை எப்படியா ஊைியப்பாததக்குள் நடத்துகிறார் என்பதத 

தவதத்தின் மூலம் அறிந்துக் ககாள்ைலாம். இது சீஷர்களுக்கு ைாத்திரம் அல்ல 
இரட்சிப்தப கபற்றுக்ககாண்தடன் என்று கசால்லுகிற ஒவ்கவாரு ஆவிக்குரிய 
ததவனுதடய பிள்தைகளுக்கும் கபாருந்தும்) 

நம்முதடய ஆண்டவராகிய இதயசுகிறிஸ்து. இந்த உலகத்தத 
உண்டாக்கினது ைாத்திரம் அல்ல, இந்த உலகத்தத ஆளும்படியாக 
ைனுஷதனயும் உண்டாக்கினார். அந்த ைனுஷனுக்கு ஆதாம் என்று 
கபயரிட்டார். எதற்காக இந்த ைனுஷதன ததவன் உண்டாக்கினார் என்று 
தகள்வி நம்முதடய ைனதில் எைலாம். ஆனால் தவதம் கசால்லுகிறது இதன் 
தநாக்கம், இந்த ைனுஷன் தான் பதடத்த இந்த உலதக ஆளும்படியாகவும், 
தம்தை ைகிதைப்படுத்தும்படியாகவும், தன்னுதடய கிரிதயகளுக்ககால்லாம் 
காவலாைனாக இருக்கதவண்டும் என்பதற்காக, ததவனாகிய இதயசுகிறிஸ்து 
உண்டாக்கினார் என்று அறிந்து ககாள்ைலாம். 

ஆகதவதான் இதயசு கிறிஸ்து தன்னுதடய திட்டத்தத அவனுக்கு அறிவித்து, 
அவதனத் தன்னுதடய ததாட்டத்தில் ககாண்டு வந்து, அததப் பண்படுத்தவும் 
காக்கவும் தவத்தார் என்று தவதம் நைக்கு கசால்லுகிறது (ஆதி 2 : 15) 

ஆனால் ஆதாதைா, ததவன் கசான்ன தவதலதய ைறந்து, தசாம்தபறியாய் 
அந்த ததாட்டத்ததச் சுற்றிக்ககாண்தட இருந்தான். இதினிைித்தைாக அவன் 
தவண்டாதவர்களுடன் கதாடர்பு தவத்து, ததவனுதடய ஊைியத்தத 
தன்னுதடய பாவத்தின் மூலம் இைந்து தபாகிறான் என்று தவதம் நைக்கு 
ஆதியாகைம் 3ம் அதிகாரத்தில் நைக்குத் கதைிவாகக் காட்டுகிறது.  



இத்ததகய காரியத்தத ததவனாகிய இதயசுகிறிஸ்து தன் ைனதில் ககாண்டு, 
சந்தர்ப்பம் கிதடக்கும் தபாகதல்லாம் தன்னுதடய சீஷர்கதை அதைத்து தாம் 
எதற்காக அவர்கதை கதரிந்துககாண்தடன் என்பதத அவர்களுக்கு 
ஞாபகப்படுத்துகிறார். (ைத் 5 – 10ம் அதிகாரத்தில் இதத வாசித்து கதரிந்து 
ககாள்ைலாம்)  

ஆனால் அவருதடய சீஷர்கதைா, ஆதாதைப்தபால தன்னுதடய அதைப்தப 
ைறந்து, இதயசுகிறிஸ்துவுடன் உலகத்தத சுற்றித்திரிவதும், அவர் கசய்கிற 
அதிசயங்கள்ப் பார்த்து ரசிப்பதும், ததவனாகிய இதயசுகிறிஸ்துவின் மூலைாய் 
ஜனங்கைிடம் தயவுப் கபற்றுக்ககாள்வதுைாக இருந்தனர். 

ஆனால் ஜனங்கதைா, சீஷர்கதை, நம்முதடய ஆண்டவராகிய 
இதயசுதவப்தபால நிதனத்து, அதாவது இவர்களும், இதயசுவுடன் தான் 
இருக்கிறார்கள். ஆகதவ இவர்களும் அதிசயங்கதையும் அற்புதங்கதையும் 
கசய்வார்கள் என்று நிதனத்து, அதநக வியாதியஸ்தர்கதை அவர்கைிடம் 
ககாண்டுவந்தனர். ஆனால் சீஷர்கைினால் அவர்கதை குணைாக்க 
முடியவில்தல.  

இதத அறிந்த நம்முதடய சீஷர்கைின் அறியாதைதய புரிந்து ககாண்ட 
ததவன், அவர்களுக்கு தம்முதடய சித்தத்தத, அதாவது அவர்கதைக்ககாண்டு 
தாம் கசய்யப்தபாகிற ஊைியத்தத கவைிப்படுத்த விரும்பினார். எப்படி இது 
சாத்தியாைாகும் என்று நாம் நிதனக்கலாம். ஆனால் இந்த காரியத்திற்கு 
தவததை நைக்குப் பதில் அைிக்கிறது. பாருங்கள்,..... 

இந்த உலகத்தின் அதநக ஊைியக்காரர்கைின் சாட்சிதயப் 
பார்த்திருப்பரீ்ககைன்று அறிதவன். அவர்கள் கசால்லுவது, முன்பு நான் ஒரு 
துன்ைார்க்கனாய், கபற்தறாருக்கு அடங்காதவனாய், ககாதல கசய்கிறவனாய் 
இருந்ததன். ஆனால் இப்கபாழுது நான் ஒரு ததவ ைனுஷனாக, ததவனுதடய 
ஊைியக்காரனாய் வலம் வருகிதறன் என்று கசால்வதத நாம் சதபகைில் 
தகட்கலாம். இது உண்தைதான், இது எப்படி சாத்தியைாகும், அவராகதவ 
ைனந்திரும்பினாரா என்று பார்க்கும் தபாது, தவதம் கசால்லுகிறது, 

 



இது ைனுஷரால் கூடாதுதான். ஆனால் ததவனால் இது கூடாததல்ல, 
ததவனாதல எல்லாம் கூடும். என்று ததவதன நைக்கு ைாற்கு 10 : 27, லூக்கா 
1 : 37, லூக்கா 18 : 27 ல் கவைிபடுத்துகிறார். 

அதுைட்டுைல்லாைல், ஒரு ைனுஷனுக்கு இத்ததகய கவைிப்பாட்தட 
ததவனாகிய இதயசுகிறிஸ்துதவ கவைிப்படுத்துகிறார் என்று நாம் பிலிப்பியர் 
2  : 13ல் வாசிக்கலாம் எப்படிகயன்றால் 

“ஏகனனில் ததவதன தயவுள்ை சித்தத்தின்படி விருப்பத்ததயும் 
கசய்தகதயயும் உங்கைில் உண்டாக்குகிறவராயிருக்கிறார். ஆகதவ 
புறஜாதியார் இதயசுதவ ஏற்றுக்ககாள்வதும், ஒரு கிறிஸ்தவன் 
ஊைியக்காரராக கசயல்படுவது, தம்முதடய முயற்சியினாதலா, அல்லது 
தம்முதடய விருப்பத்தினாதலாதயா அல்லாைல் ததவதன அததச்கசய்கிறார் 
என்று தவததை நைக்குத் கதைிவாகக் காட்டுகிறது. 

ஆண்டவராகிய இதயசுகிறிஸ்துவிற்தக துதியும், கனமும் ைகிதையும் 
உண்டாவதாக. 

அடுத்ததாக, 

 இந்த ஊைியச்சித்தத்தத ததவனாகிய இதயசுகிறிஸ்து எப்படி, 
தம்முதடய சீஷர்களுக்கு கவைிப்படுத்துகிறார் என்பதத காணலாம். 

 

இத்ததகய காரியத்தத நாம் ைத்ததயு 14 : 25 – 32, 33 வதர வாசிக்கும்தபாது 
கதரிந்து ககாள்ைலாம். 

 

பாருங்கள், முதலாவதாக (அதைத்தல்) 

 ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்து கடலின்தைல் நடந்து வருகிறார். (ைத் 
14 : 25) அதாவது ஊைியத்தத display கசய்கிறார். 



 இததப்பார்த்த தம்முதடய பிரதான சீஷனாகிய தபதுருவுக்கும் இந்த 
ஆதச வருகிறது. 

 தபதுரு ஆண்டவதரப் பார்த்தும், ஆண்டவதர நானும் உம்தைப்தபால் 
இத்ததகய ஊைியத்ததச் கசய்யமுடியுைா என்று தகட்கிறான். (ைத் 14 : 28) 

 இத்ததகய விருப்பத்தத அறிந்த இதயசு உடதன இந்த சந்தர்ப்பத்ததப் 
பயன்படுத்தி தன்னுதடய ஊைியத்தத அவனுக்குக் கற்றுக்ககாடுக்கும் 
வண்ணைாக, தபதுருதவ தம்தை தநாக்கி, வா என்று அதைத்தார். பாருங்கள் 
இந்த ‘வா  என்ற வார்த்ததயில் ைிக ஆைைான அர்த்தம் புததத்துள்ைது. அது 
என்னகவன்றால் வா என்றால், தாைதம் பண்ணதவண்டாம், 
தயாசிக்கதவண்டாம், உலகத்ததத் திரும்பிப்பார்க்க தவண்டாம். 
ததவதனதநாக்கி ைட்டும் பார்த்து தநராக வா என்று அர்த்தைாகும். 
ஆகதவதான் இதயசு தபதுருதவப்பார்த்துச் கசான்னார் ைகதன என் 
முகத்ததப்பார்த்து வா  என்று அதைத்தார். (ைத் 14 : 29),  

(b) பயத்தத சுட்டிக்காட்டுதல். 

 இதயசு தன்தன அதைத்தார் என்று அறிந்து ைிகுந்த சந்ததாஷத்துடன் 
அவதரதநாக்கி கசல்ல ஆயத்தைாகிறான். ஆனால் பிசாசு அங்தக ஒரு 
ததடதயக்ககாண்டு வருகிறான். 

எப்படிகயன்றால் 

 அவனுதடய நண்பர்கள், அதாவது ைற்ற சீஷர்கள் அவனிடம் வந்து 
தபதுருதவ தநாக்கி, தபதுருதவ, நீ அங்தக கசல்ல தவண்டும். பார் நாங்கள் 
அங்தக கசல்ல முயற்சி கசய்து பட்டக்காயங்கள் இன்னும் ைதறயவில்தல. 
பாருங்கள் இப்படித்தான் நம்முதடய நண்பர்களும் சில தநரங்கைில் 
தவதத்தத படிக்கும்தபாதும், அல்லது ஆலயத்துக்குச் கசல்லும்தபாது அல்லது 
ததவனுதடய ஊைியத்ததச் கசய்யும்தபாது இப்படியாகத் ததடகதை 
ககாண்டு வரலாம், ஆனால் நாதைா ததவனுதடய முகத்தத ைட்டும்தான் 
பார்க்கதவண்டும். 



 ஏகனன்றால் ததவதன தநாக்கிப்பார்க்கும்தபாது தான், நாம் பிசாசின் 
தந்திரத்தத வல்லதைதய அறிந்து ககாள்ை முடியும். இதத அறிந்து 
ககாண்ட தபதுரு, தம்தை அதைத்தவதர தநாக்கி நடந்தான். எப்படிகயன்றால் 
தம்முதடய நண்பர்கைின் தபச்சுக்கு இடம் ககாடுக்காைல், உலகம் எங்கிற 
ஜலத்ததப் பார்க்காைல், ததவனாகிய இதயசுவின் முகத்ததப் பார்த்து ைட்டும் 

நடந்துகசல்கிறான் (ைத் 14 : 29)  

 அடுத்ததாக என்ன நடந்தது, தபதுருவின் ஊைியப்பாததயில் பாருங்கள் 
இப்படியாக ததவனுதடய பலத்தினால் நடந்துகசன்ற தபதுருவிற்கு, 
இப்கபாழுது அவனுதடய ைனதில் தவறு ஒரு பயம் குறுக்கிட்டது. அது 
என்னகவன்றால் பாதிதூரம் கசன்ற தபதுரு நிதனத்தான் என்னால் ைீதி 
தூரத்தத கடக்கக்கூடுதைா? காற்று பலைாக வசீுகிறதத, சூழ்நிதலகள் எனக்கு 
சாதகைாக இல்தலதய நான் ததாற்றுப்தபாதவதனா, மூழ்கிவிடுதவதனா,  
என்னால் இந்த ஊைியத்தத கசய்ய முடியுதைா என்ற பயம் தைதலாங்கியது. 
என்தன அதைத்தவர் உண்ையுள்ைவர் அவர் என்தன எல்லா காற்றுக்கும், 
கடலுக்கும், அதலகளுக்கும், எல்லா சூழ்நிதலகளுக்கும், ததால்விகளுக்கும், 
வியாதியின் பயத்திற்கும், சமூக அச்சுறுத்தல்களுக்கும், இந்தபிரபஞ்சத்தின் 
எல்லா விதைான் அச்சுறுத்தல்களுக்கும் என்தன விலக்கி காக்கவல்லவர் 
என்பதத ைறந்து பயந்த தபாது தபதுரு மூழ்கினான், ஆனாலும் ஆண்டவதர 



என்று அதைத்த தபாது அவர் கரம் நீட்டி தூக்கினார்.  

 

 இப்படித்தான் நாமும் வாழ்க்தகயில் ததவதன ைறந்துவிடக்கூடாது 
என்தன அதைத்தவர் உண்தையுள்ைவர் அவர் வா என்றால் நான் ஒரு 
குருடதன தபால நடக்க தயராக இருக்க தவண்டும் எதத குறித்தும் நாம் 
பயப்படதவா, சிந்திக்கதவா, கலங்கதவா தததவயில்தல, அதததயதான் நம் 
நாதரும் நம்ைில் எதிரிபார்க்கிறார் என்பதத ைத்ததயு 14 : 30ல் காணலாம். 

(c) தாழ்தைதய சுட்டிக்காட்டுதல் ைற்றும் கஜபம் 

 பாருங்கள், அவர் கஜபித்ததின் விதைவு அவருதடய இருதயம் 
ைாறினது. அதாவது அவருதடய பதைய இருதயம் ததவனுதடய இருதயம் 
அவனுக்குக் ககாடுக்கப்பட்டது. ஆகதவ இங்கு தாழ்தை என்கிற குணத்ததப் 
கபற்றுக்ககாண்டார். தபதுரு தன்தன தாழ்த்தியதால், அவருதடய பயத்தின் 
ஆவி ைாறியது. இதிலிருந்து ஊைியத்தில் தாழ்தை என்பது ைிகவும் அவசியம் 
என்று புரிந்து ககாண்டார். 

 பாருங்கள், இந்த தாழ்தைதயக்குறித்து தவதம் என்ன கசால்லுகிறது 
பார்க்கலாம். 

 “தாழ்தையுள்ைவர்களுக்கு ததவன் கிருதபயைிக்கிறார் என்று, தவதம் 
நைக்கு யாக்தகாபு 4 : 6 ைற்றும் 1தபதுரு 5:5ல் நைக்கு காண்பிக்கிறது. 
அடுத்ததாக நம்முதடய ஆண்டவராகிய இதயசுகிறிஸ்து 

 அவர் ததவனுதடய ரூபைாயிருப்பததயும், ததவனுக்குச் 
சைைாயிருப்பததயும்க் ககாள்தையாடின கபாருைாக எண்ணாைல், 



தம்தைத்தாதை கவறுதையாக்கி அடிதையின் ரூபகைடுத்து ைனுஷர் 
சாயலானார். அவர் ைனுஷரூபைாய்க் காணப்பட்டு ைரணபரியந்தம், அதாவது 
சிலுதவயின் ைரணபரியந்தமும் கீழ்ப்படுத்தினவராகி தம்தைதாதை 
தாழ்த்தினார். ஆதலால் ததவன் எல்லாவற்றிற்கும் தைலாக அவதர 
உயர்த்தினார் என்று பிலிப்பியர் 2 : 6 – 9 வதர வாசிக்கும் தபாது 
கதரிந்துககாள்ைலாம். 

 ஆகதவதான் ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்து தாழ்தையின் மூலம், 
தபதுரு கபற்றுக்ககாள்ைப்தபாகிற கபாக்கிஷத்தத அவர் அறிந்து 
ககாள்ளும்படியாக, அவருக்கு ஒரு பய உணர்தவ ககாடுத்தார் என்று 
இச்சம்பவத்தின் மூலம் அறிந்து ககாள்ைமுடிகிறது. 

(d) அடுத்ததாக ஒரு சம்பவத்தத தபதுருவுக்குக் கற்றுக்ககாடுக்கிறார் அது 
என்னகவன்றால், விசுவாசம் ைற்றும் சந்ததகம் நீங்குதல் எப்படிகயன்றால், 
தவதம் கசால்லுகிறது தபதுருவின் அவிசுவாசத்தின் நிைித்தம் தபதுருதவக் 
கடிந்துக் ககாண்டார் என்று ைத்ததயு 14 : 31ல் நாம் காணமுடிகிறது. 

 பாருங்கள் இந்த தபதுரு, இதற்கு முன் ததவன் கசய்த 
அற்புதங்கதையும், அதிசயங்கதையும் கூடதவ இருந்துப் பார்த்தவர். 
அதுைட்டுைல்ல, நம்முதடய ஆண்டவராகிய இதயசுகிறிஸ்து காற்தற 
அடக்கி கடதல அதைதல் படுத்தினததக் கண்டவர் இந்த தபதுரு, பாருங்கள் 
தன்னுதடய வாழ்க்தகயில் இந்த பலைான காற்று அடித்தததக் கண்டு 
உடதன ததவன்  கசய்த அற்புதத்தத ைறந்துவிட்டார். இப்படித்தான், நாமும் 
சில்தநரங்கைில் உலகத்தத பார்க்கும்தபாது ததவனுதடய அற்புதத்தத 
ைறந்து, நாம் பயந்துக்குள் கடந்து கசல்லும் சூழ்நிதல வந்துவிடுகிறது. இந்த 
பயத்தின் நிைித்தம் சந்ததகம் நைக்குள் வந்துவிடுகிறது. அதாவது 
பிசாசானவன் நைக்குள் வந்துவிடுகிறான். 

தவதம் கசால்லுகிறது. 

“சந்ததகப்படுகிற ைனுஷன் கர்த்தரிடத்தில் எததயாகிலும் 
கபறலாகைன்று நிதனயாதிருப்பானாக என்று தன்தன ஸ்திரப்படுத்தி 
தீதையினின்று விலக்கிக்காக்கிறவர் உண்தையுள்ைவர் என்றும் (2கதச 3:3) 



தான் உண்தையில்லாதவனாய் இருந்தாலும், என்தன அதைத்தவர் எனக்கு 
உண்தையுள்ைவர் என்றும் (2தீதைா 2 : 13) 

கதடசியாக 

என்னுதடய தைட்டிதை, அவிசுவாசம், பாவம் எல்லாவற்தறயும் நீக்கி 
என்தன இந்த ஊைியத்ததக்கற்றுக் ககாள்ளும்படி கசய்தவர் 
உண்தையுள்ைவர் என்றும் (1 தயாவான் 1 : 9) தபதுரு கதைிவாகக் 
கற்றுக்ககாண்டார் என்பதத நாம் உணரமுடிகிறது.  

பாருங்கள் இந்த ஊைியம், தபதுருவுக்கு ைாத்திரைல்ல, நம்தைப்தபால 
இரட்சிக்கப்பட்டு, தம்முதடய குடும்பம், தன்னுதடய தவதல ஆசீர்வாதம் 
என்று ஓடிக்ககாண்டிருக்கிற ஒவ்கவாருவருக்கும் கசாந்தைாகும். 

“ஆதலால், தூங்குகிற நீவிைித்து, ைரித்ததாதர விட்டு எழுந்திரு, 
அப்கபாழுது கிறிஸ்து உன்தனப் பிராகாசிப்பிப்பாகரன்று 
கசால்லியிருக்கிறார்” எதபசியர் 5 : 14 

“ஆயத்தப்படு உன்தனாடு இருக்கிற கூட்டத்ததயும் ஆயத்தப்படுத்து”......... 

இதுதவ நாம் ஆண்டவராகிய இதயசுகிறிஸ்துவிற்கு கசய்கிற 
ைிகப்கபரிய ஊைியம். 

ைறக்கதவண்டாம், 

உலகத்திலிருக்கிறவனிலும் உங்கைிலிருக்கிற இதயசுகிறிஸ்து 
கபரியவர். 1தயாவான் 4 : 4 

யாக்தகாபு 1 : 7ல் வாசிக்கலாம். பாருங்கள் நம்முதடய 
ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்து இந்த் சந்ததகத்தத நீக்கும்படியாக, 
அவதர கடிந்துக்ககாள்கிறார். இதத உணர்ந்த தபதுரு, தன்னுதடய 
சந்ததகத்தத உணர்ந்து, ததவதன விசுவாசிக்கும்படியாக ஆயிற்று. 

 



விசுவாசைில்லாைல் ததவனுக்குப் பிரியைாயிருப்பது கூடாத காரியம். 
(எபிதரயர் 11 : 6) ஆகதவ தபதுரு ததவதன விசுவாசித்தார். இதினிைித்தைாக 
ததவன் தம்முதடய தகதயநீட்டி தபதுருதவ தம்முதடய ஊைியத்துக்காகத் 
தூக்கினார். பாருங்கள் ததவனின் கரத்ததத் கதாட்டைாத்திரத்தில் தபதுருவின் 
உள்ைத்தில் ஒரு சந்ததாஷம், என்னகவன்றால் ஆண்டவதர தபால நானும் 
ஒரு சிறந்த ஊைியத்தத கசய்யமுடியும் என்ற நம்பிக்தக கபற்றுவிட்தடாம் 
என்று, (ைத் 14 : 32,33). 

 இந்த சந்ததாஷம் எப்படிவந்தது என்றுபார்த்தல் ததவன் ஒரு 
கவைிப்பாட்தட அவனுக்குக் காண்பிக்கிறார்.  

அதுஎன்னகவன்றால் 

  தன்தனாடு உடன்படிக்தகச் கசய்தவர் 

உண்தையுள்ைவர் என்றும் (உபா 7 : 9) 

  தன்தன ததவதனாடு ஐக்கியப்பட அதைத்தவர் 

உண்தையுள்ைவர்  என்றும் (1ககாரி 1 : 9) 

  தன்தன ஊைியத்துக்கு அதைக்கிறவர் 

உண்தையுள்ைவர்   என்றும் (1கதச 5 : 24) 

 

குறிப்பு: 

இந்த கட்டுதரயின் ைிக முக்கியைான கருத்து என்னகவன்றால் 

 நாம் சீஷராகராக இருப்பது ததவனுதடய சித்தம் அல்லது நாம் ஒரு 
அப்தபாஸ்தலனாக, தீர்க்கதரிசியாக, தபாதகராக, சுவிதசஷகராக ைற்றும் 
தைய்ப்பராக வலம் வரதவண்டும் என்பதத ததவனுதடய சித்தைாயிருக்கிறது. 
அதாவது நாம் கபயர் அைவு கிறிஸ்தவனாக அதாவது ஆலயத்துக்கு 
வருவதும், கசல்வதுைாக இருந்துதபாதும்.  



 ஏகனன்றால், ததவனாகிய இதயசுகிறிஸ்து நம்தை இரட்சித்ததின் 
தநாக்கம், நாம் கபற்றுக்ககாண்ட இரட்சிப்தப ைற்றவர்களுக்கு 
ககாடுக்கதவண்டும் என்பதத. 

 ஆகதவ, இவ்வைவு நாட்கள் சமுத்திரத்ததப் பார்த்து சமுத்திரத்ததப் 
பார்த்துரசித்துக் ககாண்தட கசன்றநாம், இனிதைல் சமுத்தித்தில் 
இறங்குவதற்கான கபலதன இதயசு கிறிஸ்துவிடம் தகட்தபாம். ஏகனனில் 
சமுத்திரத்ததப் பார்ப்பதால் ஒரு பிரதயாஜன்மும் இல்தல. சமுத்திரத்தில் 
இறங்கும்தபாதுதான், அதற்குள் இறக்கும் விதலதயறப்கபற்ற முத்து, பவைம் 
தபான்ற காரியங்கதைக் காணமுடியும். 

 ஆகதவதான் நாம் ஊைியத்ததப் பார்த்து ரசித்து தபாதும், அந்த 
ஊைியத்தத நாதை அதாவது இதயசுவின் பலத்ததாடு கசய்யும்படியாக 
முயல்தவாம் அப்கபாழுதுதான் அதநக ஆத்துைாக்கதை 
அறுவதடச்கசய்யமுடியும்.  

இந்த உலகத்தில் அறுப்பு ைிகுதியாய் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த 
அறுப்தப அறுக்கிறதற்கு தவதலயாட்கள் இல்லாைல் இருக்கிறது. நாம் அந்த 
தவதலயாட்கைாய் ைாறுதவாம்.  

இதயசுவின் நாைம் ஒன்தற ைகிதைப்படட்டும். 

“குதிதர யுத்தநாளுக்கு ஆயத்தைாக்கப்படும். கஜயதைா கர்த்தரால் வரும் 
நீதிகைாைிகள் 21 : 31. ஆகைன்!  

- சதகா. எட்வின் கார்டர் (தசாஹார்) 


