
NO FEAR IN LOVE 

 
பவுல் கூறும்பபோது, "நம்முடைய கர்த்தரின் கிருடப கிறிஸ்து இபயசுவின் 
பேலுள்ள விசுவோசத்பதோடும் அன்பபோடுங்கூை என்னிைத்தில் பரிபூரணேோய் 
பபருகிற்று" (1தீபேோத்பதயு 1 : 14) என்றோர். நம் ஆண்ைவர் இபயசுவுக்குள்ளிருந்த 
"விசுவோசமும் அன்பும்" வருைங்கள் பசல்லச்பசல்ல நேக்குள் இன்னமும் 
அதிகரித்து, அது பரிபூரணமும் அடைந்திை பவண்டுபேன்பற இந்த வசனம் 
நம்டே சவோலிட்டு அடைக்கிறது! 
 
நித்திய இரட்சிப்பிற்பகதுவோன விசுவோசம் பபற்றிருக்கிபறோம் என கூறும் 
விசுவோசிகள், நடைமுடற இப்பூபலோக வோழ்விற்குரிய விசுவோசத்டத இைந்திடும் 
துர்போக்கியபே இன்டறய கிறிஸ்தவ உலகில் நிலவுகிறது! "அற்ப 
விசுவோசிபய.........ஏன் பயந்தீர்கள்!" எனவும் இபயசு கூறினோர் (ேத்பதயு 14 : 31, 
ேோற்கு 6 : 50). பயேில்லோத, இருதயம் கலங்கோத வோழ்க்டகடய ஒருவன் 
பதவனிைத்திலும், இபயசுவினிைத்திலும் விசுவோசேோயிருந்பத கண்ைடைய 
முடியும்! (பயோவோன் 14 : 1) அதோவது பதவனிைத்திலும் பிறகு பணத்தின் ேீதும் 
அல்ல! முதலும் முடிவுேோய் பதவடனபய விசுவோசித்து வோழ்பவபன 
"ஒன்றிற்கும் கவடலபைோத" வோழ்க்டகடய கண்ைடைவோன். கவடலகள் 
அவடன தோக்கக்கூடும்.......... ஆனோல் அவபனோ, அடவ அடனத்டதயும் 
பெபத்தின் மூலேோய் தன்டன கரிசடனயோய் விசோரித்திடும் "அவர் பேல்" 
டவத்துவிட்டு கவடல அற்று வோழ்வோன்! (1பபதுரு 5 : 7). ஏபனனில், அண்ை 
சரோசரங்கடளயும் ஆளுடக பசய்திடும் 'அரசோங்கம்' (கர்த்தத்துவம்) பரந்து 
விரிந்த அவர் பதோளிலிருக்கிறது என்படத அவன் அறிந்திருக்கிறோன் (ஏசோயோ 9 
: 6). பசோதடனகள், இடுக்கண்கள், துன்பங்கள், என கோரிருள் சூழும் 
பநரபேல்லோம், அவபர வோசலோய் நின்று, தப்பிக்கும் வைிடய உண்ைோக்கும் 
விந்டதடய தன் விசுவோசத்தில் 'அேர்ந்திருந்து' கோண்போன்! (1பகோரிந்தியர் 10 : 
13) இவ்வோறு ஓர் சுத்த ேனசோட்சிடய கோத்துக்பகோண்டு, தங்கள் விசுவோச கப்பல் 
பசதேடையோேல், முன்பனறிச் பசல்பவர்கள் பேய்யோகபவ போக்கியவோன்கள்! 
(1தீபேோத்பதயு 1 : 19) இவர்களது பநஞ்சில் அச்சம் இைம்பபறுவபதயில்டல!! 
 
நோடளடயக் குறித்த கவடலபயோ அல்லது அச்சபேோ இல்லோத விசுவோச 
வோழ்விற்கு ஆகோயத்து பட்சிகடள கவனித்துப் போர்க்கும்படி ஆண்ைவர் 
அடைத்தோர்! நோடளயதின பசேிப்பு ஏதுேில்லோேபல, அன்றன்று பபோஷிக்கும் 



சர்வ வல்ல பதவனுடைய கரத்டத நம்பி வோழும் இந்த குருவிகளின் 
விசுவோசம் ஓர் சவோலோகபவ இருக்கிறது!! 
 
ஆனோல், இந்த விசுவோச குருவிகள், டேனோக்கள் ஒன்றுக்பகோன்று 
சண்டையிட்டு அலறும் கோட்சிடய நோன் பலமுடற கோட்டில் கண்டிருக்கிபறன்! 
எனபவதோ 'அதன் பிறகு' இந்த பட்சிகடளப் போர்த்திை ஆண்ைவர் நம்டே 
அடைக்கவில்டல. 
 
எனபவ "ஒருவருக்பகோருவர் அன்பில்லோேபல" தனது விசுவோசத்தில் ேோத்திரபே 
பேன்டேபோரட்டுகிறவன் பபற்றிருப்பது "குருவி விசுவோசம்" என்பற 
கூறபவண்டும். ஆம், அவனது விசுவோசம் ேோயேற்றதோய் 
இருக்கபவண்டுபேன்றோல், அவன் பதய்வ அன்பினோல் ஆட்பகோள்ளப்பட்டிருக்க 
பவண்டும்! (1தீபேோத்பதயு 1 : 5). 
 
"அன்பிபல பயேில்டல! பூரண அன்பு பயத்டதப் புறம்பப தள்ளும்.......... 
பயப்படுகிறவன் அன்பில் பூரணப்பட்ைவன் அல்ல!!" (1பயோவோன் 4 : 18) என 
பகம்பரீிக்கும் வசனத்டதப் போருங்கள்! "பூரண அன்பு" (அன்பில் 1% 
குடறந்தோல்கூை அது பூரண அன்பு அல்ல) ேோத்திரபே ஒருவனது பநஞ்சில் 
"பயத்டத பூரணேோய்" புறம்பப தள்ளிவிை முடியும்! 'கோணோத' பதவடன அன்பு 
கூறுகிபறன் எனக்கூறி, கோண்கின்ற சபகோதரனிைத்தில் தன் அன்டப 
இழ்ப்பதற்குப் பபயபர "ேோயேோன் அன்பு" (1பயோவோன் 4 : 20,21, பரோேர் 12:9) 
நீங்கள் விசுவோசவரீரோய் இருந்தும் இன்னமும் உங்கள் இருதயத்தில் பயம் 
இருப்பதற்கு இதுபவ கோரணேோகும்! 
 
நோம் துன்ேோர்க்கருடைய ஆபலோசடனகளில் நைப்பதில்டல............. இருபளோடு 
ஒளிக்கு ஐக்கியம் டவப்பதுேில்டல, ஏன்! இருடள கடிந்து பகோள்வதற்கும் நோம் 
தயங்குவதில்டல....... பபலியோளோகிய போபிபலோபனோடு கிறிஸ்துவோகிய 
எருசபலம் இடசவோய் இருப்பதுேில்டல (2பகோரிந்தியர் 6 : 14,15)....... ஆகிலும், 
போவிகடளயும், துபரோகிகடளயும், நன்றியில்லோதவர்கடளயும் அன்புகூர்ந்த 
இபயசுவின் அன்டப, நோமும் நம் இருதயத்தில் பபற்றிருக்க முடியுபே! (லூக்கோ 
6 : 35) தனக்குள் எழும்பிவந்த தன்னுடைய தன் பசோந்த ஆத்துேோடவ 
ேரணத்திற்கு ஊற்றிய இபயசுடவப்பபோல், யோபதோருவன் தனக்குள் எழும்பிவந்த 
தன்னுடைய பசோந்த ருசியற்ற, அன்பற்ற, சுயநல ெிவியத்டத அவருக்கு 
முன்போக பகோண்டுவந்து வைிய வைிய ஊற்றிவிட்ைோர்கபளோ, அவர்களின் 
ெவீியம் ருசியுள்ள பதய்வ அன்பின் நிடறவோய் ேோறுவது நிச்சயம்! 
"இபயசுவின் இந்த ேகிடேடயபய..... சீஷர்கள் விசுவோசித்தோர்கள்" (பயோவோன் 2 
: 7 - 11). இந்த விசுவோசம் பகோண்ைவர்களுக்பக பரிசுத்தோவியோனவர் வல்லடே 
தந்தருளி, பதவ அன்டப அவர்களின் இருதயத்தில் ஊற்றிவிடுவோர்!! (பரோேர் 5 : 
5) 



 
முதலோவது அன்புள்ளவனோய் இருந்து, பபோகப்பபோக அன்பற்றவர்களோய் 
ேோறுவது "எந்த ேனுஷனுக்கும்" உரிய பண்பு அன் 10-ம் வசனம் 
இடிந்துடரக்கிறது! "இன்றுவடரக்கும்" அன்புேோறோேல் பகோண்ை ெவீியபே 
ேகிடே நிடறந்த இபயசுவின் ெவீியம்! 
 
இந்த அன்பப ஒருக்கோலும் ஒைிவதில்டல (1பகோரிந்தியர் 13 :8) நீங்கள் 
பவண்டுேோனோல், என்டன உடைத்து இடித்துப் பபோடுன்கள்.........ஆகிலும் 
மூன்றோம் நோளில் ேீண்டும் எழுந்து வந்து உங்கடள அன்பு கூருபவன் என 
சவோலிட்ைோர்! ஓர் கட்டிைம் அல்ல, இது பபோன்ற அன்புபகோண்ை சரீரம் 
பகோண்ைவபன ஆலயம்!! (பயோவோன் 2 : 19,20) இடதபய, இபயசு ஓர் சவோலோய் 
ஏபரோதிற்கு பசோல்லி அனுப்பினோர் "நீ பவண்டுேோனோல் நரிபபோல் தந்திரம் 
பசய்து என்டன பகோன்றுபபோை வடகபதைலோம்! ஆனோல், நீ என்ன பசய்தோலும், 
நோன் இன்டறக்கும் பிசோசுகடளத் துரத்தி, பிறருக்கு சுகமும் தருபவன்! 
நோடளக்கும் அப்படிபய பசய்பவன்! மூன்றோம் நோளில் (நிடறவடைபவன் என்ற 
வோர்த்டத ஆங்கிலத்தில் உயர்த்பதழுபவன் என்றுள்ளது) ேீண்டும் நன்டேபய 
பசய்பவன்" என்றோர் (லூக்கோ 13 : 31 - 34). அதோவது, அன்பு என்றும் 
ஒைிவதில்டல........ அன்புள்ள நல்லவனும் ேடறந்து பபோகிறதில்டல!! என்பற 
இபயசு படற சோற்றினோர். 
 
ஆம் "குருவி விசுவோசம்" பகோண்ைவடன அல்ல, ஒருக்கோலும் ஒைியோத அன்பு 
பகோண்ைவடனபய இன்று இபயசு உலகத்திற்கு சுட்டிக்கோட்ை பபரோவல் 
பகோண்டிருக்கிறோர்! (பயோவோன் 13 : 34, 35) இவர்கபள, துளிபயனும் பயம் அற்ற 
பநஞ்சில் உரம் பகோண்ைவர்கள்! இவர்கபள, நித்தியத்தின் பசோத்துக்களோயும் 
ேோறுவோர்கள்!! ஆபேன். 


