
ஆகையால் அவருகைய [ இயயசு ] நாமத்கைத் துைிக்கும் 
உைடுைளின் ைனியாைிய ஸ்யைாத்ைிரப்பலிகய அவர் மூலமாய் 
எப்யபாதும் யைவனுக்குச் செலுத்ைக்ைையவாம் – எபிசரயர் 13:15 

1.முன்னுகர: 

இந்ை புைிய ஆண்டியல அயனைர் புைிய வாக்குத்ைத்ைங்ைகள குறித்து 
எழுதுவார்ைள் மற்றும் ெிலர் புைியக் ைாரியத்கைக் குறித்துப் 
யபசுவார்ைள். ஒருயவகள நீங்ைளும் ஒரு புதுகமயான 
ஆெரீ்வாைமுள்ள ைாரியத்கை வரயவற்ைக் ைாத்ைிருக்ைலாம். 

ஆனால் நாயனா துைி என்ைிற ைகலப்பில் இந்ை மாைத்கை 
உங்ைளுக்கு அறிமுைப்படுத்ை விரும்புைியறன், ஏசனனில் நான் 
உங்ைளுக்கு அைாவது யைவன் நமக்குக் ைனிகய மட்டும் 
ைரவிரும்பாமல் எப்சபாழுதும் ருெியுள்ள ைனிைகளத் ைந்துக் 
சைாண்டிருக்ைிற ஒரு யமலான மரத்கை ைர விருப்புைிறார் என்று 
சொன்னால் மிகையாைாது. ஆையவைான் இந்ை ைகலப்கப யைவன் 
எனக்கு சைாடுத்ைார் என்று சொல்லிக் சைாள்ைியறன். அடுத்ைைாை 
நாம் துைியாைிய மரத்கைக் குறித்துப் பார்க்ை யபாைியறாம். 

அ.துைி என்றால் என்ன? 

துைி என்பது யபாற்றுைல், உயர்த்துைல், ஆராைித்ைல் என்யற 
சபாருள்படும் [ ஒரு ைாரியத்கை குறித்து சபருகமயாை யபசுைல் ] 
ஆையவைான் யவைம் சொல்லுைிறது, ஸ்யைாத்ைிரப்பலியிடுைிறவன் 
என்கன மைிகமப்படுத்துைிறான் என்று ெங் 50:23 ல் வாெிக்ைியறாம். 
அைாவது இைன் சபாருள் என்னசவன்றால் யைவகன 
உயர்த்துைிறவன், ைனப்படுத்துைிறவன் அவகர 
மைிகமப்படுத்துைிறான் என்பயை ஆகும். 

ஆ.யாகர துைிக்ை யவண்டும்? 



யவைம் சொல்லுைிறது, ைர்த்ைராைிய இயயசு ைிறிஸ்ைிகவயய நாம் 
துைிக்ை யவண்டும் என்று ெங்104:1,105:1,106:1,107:1 ல் பார்க்ைியறாம். 

மறக்ை யவண்ைாம்: அழிந்து யபாைிற மனுஷகரயல்ல என்சறன்றும் 
ஜவீிக்ைிற துைிக்குப் பாத்ைிரராைவும் சபரியவரும் 
புைழப்பைத்ைக்ைவருமாயிருக்ைிற இயயசுகவ மாத்ைிரம் துைிக்ை 
யவண்டும் [ ெங் 18:3, 145:3 ] 

இ.யார் அந்ை துைி? 

யவைம் சொல்லுைிறது, ைர்த்ைராைிய இயயசு ைிறிஸ்துயவ அந்ை 
துைியாை இருக்ைிறார். என்று உபா 10:21, மற்றும் எயர 17:14 ல் 
வாெிக்ைியறாம். 

2.ைர்த்ைராைிய இயயசுகவ எைற்ைாை நாம் துைிக்ை யவண்டும்? 

யவைம் சொல்லுைிறது, அவர் நமக்கு செய்ை 
உபாைாரங்ைளுக்ைாைவும், யமலும் அவருகைய வல்லகமயுள்ள 
ைிரிகய மற்றும் மைிகமக்ைாைவும் அவகர நாம் துைிக்ை யவண்டும் 
என்று ெங் 150:2 மற்றும் ெங் 116:12,13 ல் பார்க்ைியறாம். 

ஆையவ விசுவாெிையள யநரம் ைிகைத்ைாலும் ைிகைக்ைாவிட்ைாலும் 
எப்சபாழுதும் யைவகன மாத்ைிரம் துைித்துக் சைாண்யை இருங்ைள், 
அப்சபாழுது உங்ைளுகைய வாழ்க்கையில் நைக்கும் 
அற்புைங்ைகளயும் அைிெயங்ைகளயும் நீங்ைள் நிச்ெயமாை உணர 
முடியும் என்பகை ஆணித்ைரமாை என்னால் சொல்ல முடியும். 
ஏசனன்றால் இந்ை துைியின் மைத்துவத்கை என்னுகைய ஜவீியத்ைில் 
நன்கு ருெிப்பார்த்ைவன் என்பைினால் இப்படியாை எழுதுைியறன்.  

3.எப்படிசயல்லாம் யைவகன துைிக்ை யவண்டும்? 

எக்ைாள சைானியயாடும், வகீணயயாடும், சுரமண்ைலத்யைாடும், 
ைம்புயராடும், நைனத்யைாடும், யாயழாடும், ைஙீ்குழயலாடும், 
ஓகெயுள்ள கைத்ைாளங்ையளாடும், யபயராகெயுள்ள 
கைத்ைாளங்ையளாடும் யைவகனத் துைிக்ை யவண்டும் என்று ெங் 



150:3-5 வகர வாெிக்கும் யபாது அறிந்து சைாள்ள முடிைிறது. அைாவது 
இந்ை ெங்ைீைத்ைின் சபாருள் என்னசவன்றால் நம்முகைய எல்லா 
அவயங்ைளும் யைவகனத் துைிக்ை யவண்டும். 

பாருங்ைள் எத்ைகனவிைமான இகெக்ைருவிைகள நாம் பயன்படுத்ை 
யவண்டும் என்று யைவன் சொல்லுைிறார். ஆனால் அவர் இப்படியாை 
சொல்லவில்கல நீங்ைள் ஒரு இகெக்ைருவிகய மாத்ைிரம் 
பயன்படுத்ைினால் யபாதும் என்று, விசுவாெிையள 
உணர்வகையுங்ைள் ெகபக்கு வந்து அகமைியாை நான் என்னுகைய 
இருையத்ைில் மாத்ைிரம் யைவகனத் துைிப்யபன் என்று 
சொல்லுைிறவர்ையள யைவன் சொன்னகை நிகனத்துப் பாருங்ைள். 

நீங்ைள் [நாம்] நம்முகைய எல்லா அவயங்ைகளயும் யைவகனத் 
துைிப்பைற்குப் பயன்படுத்துவரீ்ைளானால், ொத்ைானால் நம்முகைய 
எந்ை அவயத்கையும் ைைர்க்ை முடியாது என்று சொல்லிக் 
சைாள்ைியறன். 

4.ைகைெியாை, யாசரல்லாம் இயயசுகவத் துைிக்ை யவண்டும்? 

யவைம் சொல்லுைிறது,  

சுவாெமுள்ள யாவும் ைர்த்ைகரத் துைிப்பைாை என்று ெங் 150:6 ம் 
வெனத்ைில் படிக்ைியறாம். இைன் அர்த்ைம் யாசரல்லாம் யைவனுக்குப் 
பிரியமாய் வாழ்ைிறார்ையளா அவர்ைள் மாத்ைிரயம யைவனாைிய 
இயயசுகவத் துைிக்ை முடியும் என்பயை. 

அடுத்ைைாை யாசரல்லாம் இந்ை சுவாெத்கைக் சைாண்ைவர்ைள் 
என்பகை உங்ைளுக்குச் சொல்லி இந்ை மைத்ைான துைிகய முடிக்ை 
விரும்புைியறன். 

அ.வெனத்கை சுமக்ைிறவர்ைள் 

ஆ.வெனத்கை நன்றாை ொப்பிடுைிறவர்ைள் 

இ.வெனத்கை ைிரிகயைளில் ைாண்பிக்ைிறவர்ைள் 



ஈ.வெனத்ைில் நிகலத்ைிருக்ைிறவர்ைள் 

உ.வெனத்ைில் ொட்ெியாயிருப்பவர்ைள் 

அ.வெனத்கை சுமக்ைிறவர்ைள்: 

யவைம் சொல்லுைிறது, 

யைாைாத்ைின் புத்ைிரருக்யைா ஒன்றும் சைாடுக்ைவில்கல, யைாள்யமல் 
சுமப்பயை அவர்ைளுக்குரிய பரிசுத்ை ஸ்ைலத்ைின் 
யவகலயாயிருந்ைது என்று எண்ணாைமம் 7:9 ல் வாெிக்ைியறாம். 

யார் இந்ை யைாைாத்ைியர், யவைம் சொல்லுைிறது இவர்ைள் 
யலவியின் குமாரர். இவர்ைகள யைவன் ைம்முகைய ஊழியத்ைிற்ைாை 
பிரித்சைடுத்ைார் அைாவது ைன்னுகைய வார்த்கைைகள 
சுமக்ைிறைற்ைாை என்பயை சபருள் ஆகும். ஆையவைான் யைவன் 
யைாைாத்ைின் புத்ைிரகரப் பார்த்து இவ்விைமாய் சொல்லுைிறார். 
நீங்ைள் என்னுகைய வார்த்கைைள் அைங்ைிய உைன்படிக்கை 
சபட்டிகய சுமந்து செல்லுங்ைள்.  

ஆம் நம்முகைய யைவன் நம்கம இந்ை ஓமான் யைெத்ைிற்கு 
சைாண்டு வந்ைைின் யநாக்ைம் என்னசவன்றால் யைவனுகைய 
வார்த்கைகய இந்ைிய யைெத்ைிலிருந்து ஓமான் யைெத்ைிற்கு சுமந்து 
வரும்படியாை என்பகை புரிந்து சைாள்ள யவண்டும். 

இத்ைகைய யமயல சொல்லப்பட்ை ைாரியத்கை ஒரு ெிறிய 
ெம்பவத்துைன் உங்ைளுக்கு விளக்ை ஆகெப்படுைியறன். 

பாருங்ைள், யவைத்ைில் ஒரு இைத்ைில் ஆண்ைவராைிய இயயசு 
ைிறிஸ்து மூன்று நாட்ைளாய் ைம்முகைய பிரெங்ைத்கை நைத்ைிக் 
சைாண்டிருக்ைிறார். பிறகு ைன் பிரெங்ைத்கை முடித்ைவுையன அவர் 
ைன்னுகைய ஜனங்ைகள சவறுகமைாை அனுப்பிை மனைில்லாமல் 
அவர்ைளுக்கு ொப்பிை ஏைாவது சைாடுக்ை யவண்டும் என்று 
விரும்புைிறார். ஆையவ அங்கு நின்ற ெிறுவனிைம் இருந்து 5 அப்பம் 
மற்றும் 2 மீங்ைகள ஆெரீ்வைித்து ஐயாயிரம் யபருக்கு பங்ைிட்டு 



சைாடுக்கும் அற்புைத்கை நாம் பார்க்ைியறாம். அைன் பிறகு என்ன 
நைந்ைது? மீைியான துணிக்கைைகள 12 கூகைைள் நிகறய 
எடுத்ைனர் என்று வாெிக்ைியறாம். அதுமட்டுமல்லாமல் அந்ை 
கூகைைகள எடுத்துக் சைாண்டு அைாவது சுமந்து சைாண்டு அடுத்ை 
ஊர்ைளுக்கும் செல்யவாம் என்று இயயசு ைம்முகைய ெஷீர்ைளிைம் 
சொல்வகை நாம் மத் 14ம் அைிைாரத்கை வாெிக்கும் யபாது அறிய 
முடிைிறது. 

யார் இந்ை ஜவீ அப்பம். யவைம் சொல்லுைிறது, 

அந்ை அப்பம் நம்முகைய ஆண்ைவரும் இரட்ெைருமாயிருக்ைிற 
இயயசு நாையர என்று யயாவான் 6:35 சொல்லுைிறது. 

அடுத்ைைாை, சுமப்பைன் யநாக்ைம் என்னசவன்றால் நாம் மட்டும் 
இந்ை அப்பத்கை புெித்து ஏப்பம் விடுவைற்ைாை அல்ல மற்றவர்ைளும் 
அைாவது யைவகன அறியாை ஒவ்சவாருவரும் ருெிப்பார்க்ை 
யவண்டும் என்ற யநாக்ைத்துையன யைவன் ைம்முகைய ெஷீர்ைளிைம் 
அகவைகள சுமந்து செல்லும்படியாை கூறினார் என்று 
பார்க்ைியறாம். 

எனக்கு அருகமயான ஜனங்ையள, 

இந்ை அப்பத்கைப் பற்றி ெரியாை சைரியாை ஜனங்ைள் அயனைர் இந்ை 
யைெத்ைில் நம்முகைய குடும்பத்ைில், யவகல ஸ்ைலத்ைில், 
ெகபைளில் உண்டு என்பகை மறக்ை யவண்ைாம். நாம் மட்டும் இந்ை 
ஜவீனுள்ள அப்பத்கை ொப்பிட்டு அந்ை ருெிகய யவெினால் யபாைாது 
ஒவ்சவாருவரும் இந்ை ஜவீனுள்ள அப்பத்கை ொப்பிை யவண்டும் 
என்ற யநாக்ைத்துைன் நாம் இன்று முைல் இயயசு ைிறிஸ்து என்ைிற 
அப்பத்கை சுமக்ைிறவர்ைளாை மாறுயவாம். 

ஆ.வெனத்கை நன்றாை ொப்பிடுைிறவர்ைள் 

ஒரு மனுஷன் இந்ை உலைத்ைின் உணகவ மாத்ைிரம் 
உட்சைாள்வைினால் அவன் ஒருயபாதும் ஆவியில் ைிைைார்த்ைமாை 



இருக்ை முடியாது, நாம் எத்ைகன விைமான உணவு வகைைகள 
இந்ை உலைத்ைில் பார்க்ைியறாம். அகவைளால் நாம் எத்ைகன நாள் 
பலமாை இருக்ை முடிைிறது, ஒருநாள் கூை இல்கல என்பகை நாம் 
புரிந்து சைாள்ளமுடிைிறது. பாருங்ைள் நாம் ொப்பிடுைிற உணவினால் 
ஒரு யநாகயக்கூைத் ைாங்ை நமக்கு பலத்கை ைரமுடிவைில்கல 
என்பகை நம்முகைய வாழ்க்கையில் பார்க்ை முடிைிறது. 

ஆனால் நம்முகைய யவைம் ஒரு உணகவ யைவன் நமக்ைாை 
அவருகைய வடீ்டியல ஆயத்ைமாக்ைிகவத்ைிருக்ைிறார், அந்ை உணவு 
எப்படிப்பட்ைது? அந்ை உணகவ ொப்பிடுைிறவர்ைள் எப்படி 
இருப்பார்ைள் என்று பார்க்ைப் யபாைியறாம். யவைம் சொல்லுைிறது, 

மனுஷன் அப்பத்ைினாயல மாத்ைிரமல்ல, யைவனுகைய வாயிலிருந்து 
புறப்படுைிற ஒவ்சவாரு வார்த்கையினாலும் பிகழப்பான் என்று மத் 
4:4 மற்ரும் உபா 8:3 லும் வாெிக்ைியறாம். 

நாம் ஒவ்சவாருவரும் நித்ைிய ஜவீன் வகர உயியராடிருக்ை 
யவண்டுமானால் இந்ை ஜவீனுள்ள வார்த்கைகய ொப்பிட்யை ஆை 
யவண்டும் அப்யபாதுைான் நாம் ஜவீனுள்ளவர்ைளாய் இருந்து 
ொத்ைாயனாடு யபாராடி இந்ை உலைத்ைில் சவற்றிக் சைாள்ள முடியும் 
என்பகை சொல்லிக் சைாள்ைியறன், அதுமட்டுமல்லாமல் நாம் 
யைவனுகைய ஊழியத்கை செய்யயவண்டுமானால் நம்முகைய 
இருையத்ைில் இந்ை உணவு எப்சபாழுதும் இருந்து சைாண்யை இருக்ை 
யவண்டும். அப்சபாழுதுைான் நாம் ஆண்ைவராைிய இயயசு 
ைிறிஸ்துகவ குறித்து யபெ முடியும். 

அடுத்ைைாை, யார் இந்ை வார்த்கை? என்பகை பார்க்ைப் யபாைியறாம், 
யயாவான் 1:1 சொல்லுைிறது, ஆண்ைவராைிய இயயசு ைிறிஸ்து 
வார்த்கையாய் இருக்ைிறார். 

மறக்ை யவண்ைாம்: வெனத்கை ைிண்ைிறவர்ைள் சவறும் 
வார்த்கைகய மாத்ைிரம் ொப்பிைவில்கல மாறாை அவர்ைள் 



யைவனுகைய குணநலன்ைகளயய ைிண்ைிறார்ைள் என்பகை புரிந்து 
சைாள்ள யவண்டும். 

அடுத்ைைாை இந்ை வார்த்கை எப்படிப்பட்ைது என்று யவைம் 
சொல்லுைிறது. 

வானத்ைிலிருந்ைிறங்ைின அப்பம் இதுயவ இது உங்ைள் பிைாக்ைள் 
புெித்ை மன்னாகவப் யபாலல்ல அவர்ைள் மரித்ைார்ையள இந்ை 
அப்பத்கைப் புெிக்ைிறவயனா என்சறன்கறக்கும் பிகழப்பான் 
என்றார். அதுமட்டுமல்லாமல் இந்ை அப்பத்கை புெிக்ைிறவனுக்கு பெி 
உண்ைாவைில்கல என்று யயாவான் 6:35 மற்றும் 6:58 லும் 
பார்க்ைியறாம். 

ஆம் இந்ை வார்த்கைகய யாசரல்லாம் புெிக்ைிறார்ையளா 
அவர்ைளுக்கு மாத்ைிரம் உலை பெி உண்ைாவைில்கல அைாவது 
மாமிெத்ைின் குணநலன்ைளான யைாபம், சபறுப்பு, அயயாக்ைியத்ைனம், 
சபாறாகம, இச்கெ, குகறசொல்லுைல், ஏமாற்றுைல், சபருகம, 
யமட்டிகம யபான்றகவ உண்ைாவைில்கல என்பகை 
சைரிவிக்ைியறன். 

ஆையவ இன்று முைல் யைகவயில்லாை உணவாைிய மாமிெ ெிந்கை, 
சஜன்ம சுபாவம் யபான்றகவைகள விட்டுவிட்டு மற்றும் பலவிை 
உணவுைகள யைடி அங்கும் இங்கும் அகலவகை விட்டுவிட்டு 
நமக்கு சைாடுக்ைப்பட்ை அைாவது நம்முகைய கையில் இருக்ைிற 
யவைத்ைில் சைாடுக்ைப்பட்ை உணகவ நன்றாை ொப்பிடுயவாம், அப்படி 
ொப்பிடும் யபாது யநாய், குடும்பபிரச்ெகன, ைைன் பிரச்ெகன, 
யவகலைிண்ைாட்ைம், வாக்குவாைம், ொபம், யபான்ற பட்டினிைள் 
நம்முகைய வாழ்க்கையில் ஒருயபாதும் வராது என்பகை 
சொல்லிக்சைாள்ைியறன். 

இ.வெனத்கை ைிரிகயைளில் ைாண்பிக்ைிறவர்ைள் 

நம்முகைய யவைம் சொல்லுைிறது, 



யார் யைவன் ைந்ை வெனத்கை ைன்னுகைய ைிரிகயைளில் 
ைாண்பிக்ைிறார்ையளா அவர்ையள பாக்ைியவான்ைள் 
அதுமட்டுமல்லாமல் இவர்ைளுகைய விசுவாெயம 
உயிருள்ளைாயிருக்கும் என்று யாக் 2:17 ல் பார்க்ைமுடிைிறது. 

ஆையவ ைிறிஸ்ைவர்ைள் என்று சொல்லி நைப்பயைா அல்லது இயயசு 
ைிறிஸ்து என்னுகைய யைவன் என்று சொல்வைினாயலா அல்லது 
ெிலுகவகய ைன்னுகைய [யைைத்ைில்] ெரீரத்ைில் வகரந்து 
கவத்ைிருப்பைினாயலா  ஒரு பிரயயாஜனம் இல்கல மாறாை 
நம்முகைய இயயசு ைிறிஸ்துவின் வெனத்கை ைன்னுகைய 
ைிரிகயைளில் யாசரல்லாம் ைாண்பிக்ைிறார்ையளா அவர்ையள 
உண்கமயான ைிறிஸ்ைவர்ைள் ஆவர் என்பகை நாம் 
அந்ைியயாைியாவில் பார்க்ைமுடிைிறது [ அப் 11:26 ] ஆையவைான் 
நம்முகைய ஆண்ைவர் ைாம் செய்ைிற வாக்குத்ைத்ைம் நிகலத்ைிருக்ை 
யவண்டுமானால் நாம் என்ன செய்ய யவண்டும் என்பகை 
பின்வருமாறு ைாணலாம் “நீ என் ைட்ைகளைளின்படி நைந்து என் நீைி 
நியாயங்ைகள நிகறயவற்றி என் ைற்பகனைளின்படிசயல்லாம் 
நைந்து சைாள்ளும்படிக்கு அகவைகளக் கைக்சைாண்டு நைக்ை 
யவண்டும் என்று 1இராஜா 6:12 ல் வாெிக்ைலாம். 

ஆையவ எப்சபாழுசைல்லாம் யைவனுகைய வார்த்கைகய 
நம்முகைய ைிரிகயைளில் ஜனங்ைள் பார்க்ைிறார்ையளா 
அப்சபாழுதுைான் நம்கம உயிருள்ளவர்ைள் என்று அகையாளம் 
ைண்டு சைாள்ள முடிைிறது. 

பாருங்ைள் யைவைாெனாைிய ஸ்யைவாகன அவர் யைவனுகைய 
வார்த்கைகய பிரெங்ைம் மட்டும் செய்யவில்கல. மாறாை ைான் 
இயயசு ைிறிஸ்துகவக் குறித்து என்னசவல்லாம் சொன்னாயரா 
அகவைள் எல்லாவற்கறயும் ைன்னுகைய வாழ்க்கையிலும் 
நிகறயவற்றினார் எப்படிசயன்றால், ைன்கன ைல்சலறிந்ை 
ஜனங்ைகள ெபிக்ைாமல் அவர்ைகள மன்னிக்கும்படி யைவனிைத்ைில் 



யவண்டிக்சைாண்ைார் என்பகை நாம் அப்யபாஸ்ைலர் 7:58-60 வகர 
வாெிக்கும் யபாது சைரிந்து சைாள்ளமுடிைிறது. 

ஈ.வெனத்ைில் நிகலத்ைிருக்ைிறவர்ைள் 

யவைம் சொல்லுைிறது, நீங்ைள் என்னிலும் என் வார்த்கைைள் 
உங்ைளிலும் நிகலத்ைிருந்ைால் நீங்ைள் யைட்டுக்சைாள்வசைதுவா 
அது உங்ைளுக்குச் செய்யப்படும் என்று யயாவான் 15:7ல் 
படிக்ைியறாம். நாம் எகையாவது யைவனிைம் இருந்து சபற்றுக் 
சைாள்ள யவண்டுமானால் விசுவாெம் நமக்கு யவண்டும் இந்ை 
விசுவாெத்கை எப்படி நாம் சபற்றுக் சைாள்ள முடியும். யவைம் 
சொல்லுைிறது, விசுவாெம் யைள்வியினாயல வரும் யைள்வி 
யைவனுகைய வெனத்ைினாயல வரும் என்று யராமர் 10:17ல் 
அறிைியறாம். ஆையவைான் யைவன் இப்படியாை சொல்லுைிறார் 
யாரிைம் எல்லாம் யைவனுகைய வார்த்கை இருக்ைிறயைா அவர்ைள் 
சஜபத்ைிற்கு மாத்ைிரயம பைில் ைிகைக்கும் என்பகை நாம் சைரிந்து 
சைாள்ளமுடிைிறது. 

இன்று அயனைர் அைிை யநரம் சஜபிக்ைிறார்ைள் உபவாெம் 
செய்ைிறார்ைள் ஆனாலும் அவர்ைள் சஜபத்ைிற்கு பைியல 
வருவைில்கல ஏசனன்றால் யைவனுகைய வார்த்கை இல்லாையை 
ைாரணம் என்பகை மறக்ை யவண்ைாம். இத்ைகைய ைாரியத்கை 
பின்வருமாறு பார்க்ைலாம், 

பாருங்ைள் ெஷீர்ைள் எப்சபாழுதும் இயயசுயவாடு கூைைான் சுற்றிக் 
சைாண்யையிருக்ைிறார்ைள். அைாவது எப்சபாழுதும் யைவனுகைய 
வார்த்கைகயக் யைட்டுக் சைாண்யையிருக்ைிறார்ைள் ஆனால் என்ன 
நைந்ைது அவர்ைளிைம் சைாண்டு வரப்பட்ை வியாைியஸ்ைர்ைகள 
அவர்ைளால் குணமாக்ை முடியவில்கல ஏசனன்றால் அவர்ைளிைம் 
ைாணப்பட்ை அவிசுவாெயம இைன் சபாருள் அவர்ைளுகைய 
இருையத்ைில் உலைைாரியங்ைள் மாத்ைிரயம நிகலத்ைிருந்ைது. 
ஆையவைான் இத்ைகன ஏமாற்றம் வந்ைது என்றால் சொன்னால் 
மிகையாைாது. பாருங்ைள் பிரைான ெஷீனாைிய யபதுருகவ இயயசு 



ைாட்டிக் சைாடுக்ைப்பட்ை அன்று ராத்ைிரியில் மூன்று ைரம் 
ைர்த்ைராைிய இயயசுகவ மறுைலித்ைார் என்று பார்க்ைியறாம், 
ஏசனன்றால் அவர்ைளிைம் யைவனுகைய வார்த்கை இல்லாையை 
ைாரணம். 

இன்று நாமும் அயனை இைத்ைில் யைவகன மறுைலித்து 
சைாண்யையிருக்ைியறாம் எப்படிசயன்றால் ைஷ்ைம் வரும்யபாது 
முைலில் மனுஷகரத் யைடி ஓடுைியறாம், யநாய் வரும்யபாது 
மருத்துவகரத் யைடிச் செல்ைியறாம், இழப்பு வரும் யபாது யைவகன 
குற்றப்படுத்துைியறாம் ஏன் நாம் இவ்வாறு செய்ைியறாம் நம்முகைய 
வடீு சவறுகமயாை இருப்பைினால்ைான் என்பகை புரிந்து சைாள்ள 
யவண்டும். 

உ.வெனத்ைில் ொட்ெியாயிருப்பவர்ைள் 

யைவன் சொன்னார் நீங்ைள் எருெயலமிலும், யூயையா முழுவைிலும், 
பூமியின் ைகைெிபரியந்ையமும் எனக்குச் ொட்ெிைளாயிருங்ைள் என்று 
அப் 1:8 ல் படிக்ைியறாம். பாருங்ைள் மகழசபய்யும் யபாது பூமியில் 
ஏைாவது முகளக்கும், பள்ளங்ைள் நிரம்பும், ஆறுைள் சபருக்சைடுத்து 
ஓடும் இப்படியாை மகழ சபய்ைைற்ைான ொட்ெிகயப் பார்க்ைியறாம் 
இயையபாலத்ைான் யைவனுகைய வெனமும் இருக்கும் என்று யவைம் 
சொல்லுைிறது, எப்படிசயன்றால், அவர்ைளால் நைந்ை 
அகையாளங்ைளினாயல வெனத்கை உறுைிப்படுத்ைினார் என்று 
மாற்கு 16:20ல் வெனத்ைிற்கு ொட்ெியாை அகையாளங்ைகளப் 
பார்க்ைியறாம். 

ஆையவைான் அப்.பவுல் ைீயமாத்யையுகவப் பார்த்து சொல்லுைிறார், 
உன் இளகமகயக் குறித்து ஒருவனும் உன்கன 
அெட்கைபண்ணாைபடிக்கு நீ வார்த்கையிலும், நைக்கையிலும், 
அன்பிலும், ஆவியிலும், விசுவாெத்ைிலும், ைற்பிலும் 
விசுவாெிைளுக்கு மாைிரியாயிரு என்று 1ைீயமா 4:12ல் பார்க்ைியறாம் 
ஏசனன்றால் நம்முகைய ொட்ெியினால் மாத்ைிரயம அயனைர் 
இயயசுகவ ஏற்றுக் சைாள்ளமுயும் என்பகை மறக்ை யவண்ைாம். 



நம்முகைய யைவன் நம்கம ைம்முகைய ஆவியினாலும், 
வரங்ைளினாலும், நிரப்புவது எைற்குசவன்றால் அவருக்கு 
வல்லகமயான ொட்ெியாை இருக்ை யவண்டும் என்பைற்ைாையவ 
என்பகை புரிந்து சைாள்ள யவண்டும். 

ஜனங்ைள் நம்மிைத்ைில் இயயசு ைிறிஸ்துகவ பார்க்ை 
யவண்டுமானால் நம்முகைய இயயசு ைிறிஸ்து பிைாவின் ெித்ைத்ைின் 
படி நைந்ைது யபால் நாமும் நம்முகைய வாழ்க்கைகய இயயசு 
ைிறிஸ்துவின் ெித்ைத்ைின்படி அகமத்துக் சைாள்ளும் யபாது 
மாத்ைிரயம நாம் அவருகைய வெனத்ைில் நிகலத்ைிருக்ைியறாம் 
என்று மற்றவர்ைள் ொட்ெி சொல்லமுடியும். 

எனக்கு பிரியமான ைிறிஸ்துவின் ெயைாைரர்ையள, 

நாம் ஜவீனுள்ளவர்ைள் என்று சொல்லிக் சைாள்ள யவண்டுமானால் 
யமயல சொல்லப்பட்ை ஐந்து ைாரியங்ைளும் நம்முகைய ஜவீியத்ைில் 
இருக்ை யவண்டும் அப்சபாழுதுைான் நாம் ஆண்ைவராைிய 
இயயசுகவத் துைிக்ை முடியும். மறக்ை யவண்ைாம் சஜபம் மற்றும் 
பிறைாரியங்ைள் இந்ை உலைத்யைாடு முடிந்து யபாைிறது, ஆனால் துைி 
மாத்ைிரயம என்சறன்றும் நிகலத்ைிருக்ைிறது என்பகை மறக்ை 
யவண்ைாம். இந்ை புைிய வருைத்ைில் நாம் யைவகன துைிக்ை 
சைாைங்குயவாம் அப்சபாழுது 2015 ம் வருைத்ைின் எல்லா 
மாைங்ைளும் நமக்கு அநுகூலமாை மாறும் என்பைில் 
ெந்யைையமயில்கல. 

ைர்த்ைராைிய இயயசுைாயம நம் ஒவ்சவாருவகரயும் நாம் செலுத்தும் 
துைியில் மயங்ைி நம்கம ஆெரீ்வைிப்பாராை. ஆசமன் 

மறக்ை யவண்ைாம்: துைிகய விைவும் பயங்ைரமான ஆயுைம் இந்ை 
உலைத்ைிலும் இல்கல, பரயலாைத்ைிலும் இல்கல, ஏசனன்றால் 
இயயசுயவ அந்ை துைியாை இருப்பயை இரைெியம். 

Bro. Edwin (Sohar – Oman) 



 


