
விசுவாசியின் அதிகாரம்
                                                             

   50:15 ஆபத்துக்காலத்தில் என்னை ந ாக்கிக் கூப்பிடு;  ான் உன்னை விடுவிப்நபன்,  ீ என்னை 
மகினமப்படுத்துவாய். (    91:15; 102;2; 107:6, 13, 19, 26, 28 ). 
                                                                       
                         
   8:25 அப்பபாழுது, அவருனைய சீஷர்கள் வந்து, அவனை எழுப்பி: ஆண்ைவநை! எங்கனை இைட்சியும், 

மடிந்துநபாகிநறாம் என்றார்கள். 26 அதற்கு அவர்: அற்பவிசுவாசிகநை! ஏன் பயப்படுகிறரீ்கள் என்று பசால்லி; 
எழுந்து, காற்னறயும் கைனலயும் அதட்டிைார். உைநை, மிகுந்த அனமதல் உண்ைாயிற்று.    (      4:38-40 ). 
 

                               “                                          
                 “      ( சங் 107:6                                       , 
                                    .  ) 
                                                                       
                  ”               ( மாற்கு 11:23                          :    
      ,                                ,                            
                                ,                                
                  .  ) 
 

                                                                     . 
    1:9  பிைதாை தூதைாகிய மிகாநவல் நமாநசயினுனைய சரீைத்னதக்குறித்துப் பிசாசுைநை தர்க்கித்துப் 
நபசிைநபாது, அவனைத் தூஷணமாய்க் குற்றப்படுத்தத் துணியாமல்: கர்த்தர் உன்னைக் கடிந்து பகாள்வாைாக 
என்று பசான்ைான்.                               –                ?) 
     10:13 பபர்சியா ைாஜ்யத்தின் அதிபதி இருபத்பதாரு  ாள்மட்டும் என்நைாடு எதிர்த்து  ின்றான்; ஆைாலும் 
பிைதாை அதிபதிகைில் ஒருவைாகிய மிகாநவல் எைக்கு உதவியாக வந்தான்; ஆதலால்  ான் அங்நக 
பபர்சியாவின் ைாஜாக்கைிைத்தில் தரித்திருந்நதன். 
                         
    4:7 ஆனகயால், நதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருங்கள்; பிசாசுக்கு எதிர்த்து  ில்லுங்கள், அப்பபாழுது அவன் 
உங்கனைவிட்டு ஓடிப்நபாவான். 
 

     7:28 ஸ்திரீகைிைத்திநல பிறந்தவர்கைில் நயாவான்ஸ் ாைனைப்பார்க்கிலும் பபரியதீர்க்கதரிசி 
ஒருவனுமில்னல; ஆகிலும், நதவனுனைய ைாஜ்யத்தில் சிறியவைாயிருக்கிறவன் அவைிலும் 
பபரியவைாயிருக்கிறாபைன்று உங்களுக்குச் பசால்லுகிநறன் என்றார். 
                                                                        
                                     
       1:16 அவருனைய பரிபூைணத்திைால்  ாம் எல்லாரும் கிருனபயின்நமல் கிருனபபபற்நறாம். 
      7:37-39; 14:12-15;      24:49;    1:4-8; 2:38-39; 5:32;     3:19;      16:15-20; 1      12; 2 
     3:6-15;     8:6; 1     1:10-12 ) 
                                                                              
                                   ”                                     
                                                                       
       ”                                                             
                                                                           
                                                                         
                          
 

                      
                                                       
                                            
 
 
 



                              
1.          –                                                          
             9:6; 21:23; 2      10:8.                                    
                                                  28:18         17:2;     25; 
     12:10; 17:13. 
2.                                 2:15 
3.                           1       2:2. 
4.                                                8:27. 
5.                                       22:25; 1      6:12; 7:4. 
ஆதியில் எல்லா அதிகாைமும் நதவைிைம் இருந்தது. எல்லா அதிகாைங்களும், வல்லனமகளும் அவரிைம் 
இருந்நத நதான்ற நவண்டும், ஏபைன்றால் தன்ைில்தாநம வல்லனம உள்ைவர் அவர் மாத்திைநம. எல்லா 
அதிகாைங்களும் வல்லனமகளும் அவரிைம் இருந்நத நதான்றியனவ. அவர் வாைங்கனையும் பூமினயயும் 
சிருஷ்டித்த நபாது எல்லா அதிகாைமும் வல்லனமயும் அவரிைநம இருந்தது. 
    17;1 ஆபிைாம் பதாண்ணூற்பறான்பது வயதாைநபாது, கர்த்தர் ஆபிைாமுக்குத் தரிசைமாகி, நான் 
சர்வவல்லமையுள்ள ததவன்;  ீ எைக்கு முன்பாக  ைந்து பகாண்டு உத்தமைாயிரு. 
   89:11 வாைங்கள் உம்முனையது, பூமியும் உம்முனையது, பூநலாகத்னதயும் அதிலுள்ை யானவயும்  ீநை 
அஸ்திபாைப்படுத்திைரீ். 
 

                                               
    1:26 பின்பு நதவன்:  மது சாயலாகவும்  மது ரூபத்தின்படிநயயும் மனுஷனை உண்ைாக்குநவாமாக; 

அவர்கள் சமுத்திைத்தின் மச்சங்கனையும், ஆகாயத்துப் பறனவகனையும், மிருகஜவீன்கனையும், 

பூமியனைத்னதயும், பூமியின்நமல் ஊரும் சகலப் பிைாணிகனையும் ஆைக்கைவர்கள் என்றார் 

   8:5  ீர் அவனைத் நதவதூதரிலும் சற்று சிறியவைாக்கிைரீ்; மகினமயிைாலும் கைத்திைாலும் அவனை 
முடிசூட்டிைரீ்.  6 உம்முனைய கைத்தின் கிரினயகைின்நமல்  ீர் அவனுக்கு ஆளுனக தந்து, சகலத்னதயும் 
அவனுனைய பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்திைரீ். 
.    2:8 சகலத்னதயும் அவனுக்குக் கீழ்ப்படுத்திைார் என்கிற விஷயத்தில், அவர் அவனுக்குக் கீழ்ப்படுத்தாத 
பபாருள் ஒன்றுமில்னல; அப்படியிருந்தும், இன்னும் அவனுக்குச் சகலமும் கீழ்ப்பட்டிருக்கக் காநணாம். 
சிருஷ்டிகைாய், நதவநை எல்லாவற்றின் நமலும் உரினம உள்ைவர். எல்லாம் அவருக்நக பசாந்தம். ஆைால் 
 ம் நதவன், பூமியின் நமல் அைசாளும் உரினமனய அல்லது அதிகாைத்னத உலகத்திலுள்ை மனுஷர்களுக்கு 
பகாடுத்தார்.                                                           
 

                                              
2      4:4                                                                  
                                                                        
             
சாத்தானுக்கு ஒரு நபாதும் பூமினய ஆளுவதற்காை உரினமநயா வல்லனமநயா இருந்ததில்னல. ஆைால் 
சாத்தான் - மைிதனை பாவம் பசய்யுமாறு வஞ்சித்ததன் மூலம் - பூமினய ஆளும் உரினமனய, மைிதைி ைம் 
இருந்து எடுத்துக்பகாண்ைான். பூமினய அைசாளும் உரினமனய, நதவன் மைிதனுக்கு பகாடுத்திருந்தார். அந்த 
மைிதன் பாவத்தில் விழுந்த நபாது, நதவன் அவனுக்கு பகாடுத்திருந்த பூமினய அைசாளும் அதிகாைத் னத - 
சாத்தானுக்கு விட்டுக்பகாடுத்து விட்ைான். சாத்தான் இந்த உலகத்தின் அதிபதி ஆைது - நதவன் அவனை 
இந்த உலகத்தின் அதிபதி ஆக்கிைத  ல் அல்ல. நதவன் ஒரு நபாதும் சாத்தா னை மைிதனை விை ஒரு 
உயர்ந்த ஸ்தாைத்தில் னவக்க வில்னல. நதவன் பூமினய ஆளும் அதிகாைத்னதயும் வல்லனமனயயும் 
மைிதனுக்கு பகாடுத்தார். ஆைால் இந்த அதிகாைத்னத மைிதன் சாத்தானுக்கு விட்டுக் பகாடுத்ததால் - 
சாத்தாைால் இப்நபாது மனுஷனை ஒடுக்க, அைக்க , துன்பப்படுத்த - முடிகிறது.  
      6:16 மைணத்துக்நகதுவாை பாவத்துக்காைாலும்,  ீதிக்நகதுவாை கீழ்ப்படிதலுக்காைாலும், எதற்குக் 
கீழ்ப்படியும்படி உங்கனை அடினமகைாக ஒப்புக்பகாடுக்கிறரீ்கநைா, அதற்நக கீழ்ப்படிகிற 
அடினமகைாயிருக்கிறரீ்கபைன்று அறியரீ்கைா? 

       8:34 இநயசு அவர்களுக்குப் பிைதியுத்தைமாக: பாவஞ்பசய்கிறன் எவனும் பாவத்துக்கு 
அடினமயாயிருக்கிறான் என்று பமய்யாகநவ பமய்யாகநவ உங்களுக்குச் பசால்லுகிநறன். 



   4:8-9 மறுபடியும், பிசாசு அவனை மிகவும் உயர்ந்த மனலயின்நமல் பகாண்டுநபாய், உலகத்தின் சகல 
ைாஜ்யங்கனையும் அனவகைின் மகினமனயயும் அவருக்குக் காண்பித்து: 9  ீர் சாஷ்ைாங்கமாய் விழுந்து, 

என்னைப் பணிந்துபகாண்ைால், இனவகனைபயல்லாம் உமக்குத் தருநவன் என்று பசான்ைான். 
                                                                     
                                       
 

இது நதவனுக்கு ஒரு பிைச்சினையாக இப்நபாது ஆகி விட்ைது. நதவன் ஆவியாயிருக்கிறார். ஆவியா யிருக்கிற 

நதவன், இந்த பூமியின் நமலுள்ை அதிகாைத்னத பபைதீக மனுஷனுக்கு பகாடுத்து விட்ைார். பபைதீக சரீைம் 

உள்ைவர்களுக்நக - பூமினய அைசாை, பூமியின் நமல் தங்கள் பசல்வாக்னக உபநயாகிக்க - அதிகாைமும் 

வல்லனமயும் உண்டு. சாத்தானுக்கு இந்த அதிகாைம் நதனவ என்றால், அவன்  ம்மிைம் வந்து,  ம் அதிகாைத்னத 

அவனுக்கு விட்டுக்பகாடுக்கும்படியாக பசய்ய நவண்டும். இதற்காகத்தான் சாத்தான் எப்நபாதும் ஒரு பபைதீக 

சரீைத்துக்குள் குடியிரு   முயற்சிக்கிறான். நவதாகமத்தில் குறிப்பிைப்பட்டிருக்கிறது நபால, அசுத்த ஆவிகள் ஒரு 

பபைதீக சரீைத்துக்குள் குடிநயறி இருந்தால் மாத்திைநம, சாத்தாைால் அந்த பபைதீக சரீைத்னத உபநயாகித்து தைக்கு 

இஷ்ைப்பட்ை காரியங்கனை பசய்ய முடியும். இல்லாவிட்ைால் சாத்தாைால் ஒன்றும் பசய்ய முடியாது.  

 

நதவன் ஆவியாயிருக்கிறார், இப்நபாது அவர் பூமியின் அதிகாைத்னத பபைதீக மனுஷனுக்கு பகாடுத்து விட்ைார். 

ஒரு வனகயில் பார்க்கும்நபாது அவருனைய னககள் கட்ைப்பட்டிருப்பது நபான்ற ஒரு  ிலனம. இது நதவனுக்கு 

வல்லனமயும் அதிகாைமும் இல்னல என்பதால் அல்ல, மாறாக அவருனைய ந ர்னமயால். நதவன் அதிகாைத்னத 

பபைதீக மனுஷனுக்கு பகாடுத்து விட்ைார், பின் அவருனைய வார்த்னதக்கு மாறாக மீண்டும் அதிகாைத்னத திரும்ப 

எடுக்க முடியாது. மனுஷர் நபசுவது நபால, " இப்படி  ைப்பது என் இஷ்ைம் அல்ல, சமயம் கழிந்து விட்ைது,  ிறுத்து, 

எல்லாவற்னறயும் மீண்டும் திருப்பி பசய்நவாம் " என்று அவைால் நபசமுடியாது. நதவன் அவருனைய வார்த்னதக்கு 

கட்டுப்பட்ைவர்.  

   23:19 பபாய் பசால்ல நதவன் ஒரு மைிதன் அல்ல; மைம்மாற அவர் ஒரு மனுபுத்திைனும் அல்ல; அவர் 
பசால்லியும் பசய்யாதிருப்பாைா? அவர் வசைித்தும்  ினறநவற்றாதிருப்பாைா? 
   89:34 என் உைன்படிக்னகனய மீறாமலும், என் உதடுகள் விைம்பிைனதமாற்றாமலும் இருப்நபன். 
(    24:35;      13:31;      21:33;       55:11:     1:3 ) 
 

                                                                           
                                                                      
                                                                         
                                                                          
                                                                     
 

சரித்திைத்தின் எல்லா சமயத்திலும், ஒரு மைிதன் மூலமாக கிரினய பசய்வதற்காக, எப்நபாதும் ஒரு மைிதனை 
அவர் எதிர்பார்த்துக்பகாண்நை இருந்தார். ஆைால் பிைச்சினை என்ைபவன்றால் எல்லா மைிதர்களும் 
பகட்டுப்நபாைவர்கள் - சாத்தானுக்கு அடிபணிந்தவர்கள். எைநவ அவர் என்ை பசய்வது ?. 

கனைசியாக நதவன் பசய்தது - அவநை பூமிக்கு வந்து மனுஷைாைார். இனத  ீங்கள் புரிந்து பகாண்ைால், இது 
ஒரு பிைம்மாண்ைமாை காரியம் ஆகும். இப்நபாது சாத்தான் பபரிய பிைச்சினைக்குள்ைாக்கப்பட்டு விட்ைான். 
சாத்தான் மனுஷருனைய அதிகாைத்னத உபநயாகித்துக்பகாண்டு இருக்கிறான். நதவைால் ந ைடியாக 
தனலயிட்டு இந்த பிைச்சினைகனை எல்லாம் தீர்க்க முடியாது, ஏபைன்றால் மனுஷன் மைப் பூர்வமாக, 

சட்ைப்படி - நதவன் தைக்கு பகாடுத்திருந்த அதிகாைத்னத - சாத்தானுக்கு பகாடுத்திரு க்கிறான். சாத்தான் 
பசய்கிறது தவறுதான் என்றாலும், மனுஷர்தான் தங்களுக்கு பகாடுக்கப்பட்டிருந்த வல்லனம னயயும் 
அதிகாைத்னதயும் அவனுக்கு பகாடுத்திருக்கிறார்கள். ஆைால் இப்நபாது, இநதா நதவன் வருகிறார் ....அவர் 
இப்நபாது ஆவியாய் மாத்திைம் அல்ல மாம்ச சரீைத்நதாடும் இருக்கிறார். இது சாத்தானை ஒரு மிக 
நமாசமாை  ிலனமக்குள் தள்ைி விட்ைது. நதவனுக்கு பைநலாகத்தில் எல்லா அதிகாைமும் உண்டு, அவர் 
மைிதைாைதால் இப்நபாது பூமியிலும் எல்லா அதிகாைமும் அவருக்கு உண்டு. இது  ன்றாக  
நயாவா 5; 26-27  குறிப்பிைப்பட்டிருக்கிறது. 
Nahth 5:26 Vnddpy;> gpjhthdth; jk;kpy; jhNk [PtDilatuhapUf;fpwJ Nghy> FkhuDk; jk;kpy;jhNk 
[PtDilatuhapUf;Fk;gb mUs;nra;jpUf;fpwhh;. 27 mth; kD\FkhudhapUf;fpwgbahy;> epahaj;jPh;g;Gr; 
nra;Ak;gbf;F mjpfhuj;ijAk; mtUf;Ff; nfhLj;jpUf;fpwhh;.  
இங்நக இநயசு கிறிஸ்து அவருனைய பபைதீக சரீைத்னத குறிப்பிடுகிறார். 
 

இநயசு இந்த பூமியில் இருந்த சமயம் முழுவதும் நதவைால்  ' மைிதைாக '  அவருக்கு பகாடுக்கப்பட்ை 

அதிகாைத்னத முழுனமயாக உபநபாகித்தார். பலமுனற இந்த அதிகாைத்னத அவரிைம் இருந்து வாங்குவ தற்கு 

சாத்தான் அவனை பலமுனற நசாதனைகைால் தூண்டிைான். ஆைால் ஒரு நபாதும் இநயசு அவனுக்கு 

விட்டுக்பகாடுக்க வில்னல. இநயசுநவாடு  ைந்த எல்லா எல்லா நமாதல்கைிலும் சாத்தானை இநயசு 

நதாற்கடித்தார். பின் இநயசு  ம் பாவங்கனை எல்லாம் அவர் நமல் சுமந்து, அவற்றுக்காக மரித்து, பாதாைத்துக்கு 



பசன்று, மீண்டும் உயிநைாடு எழுந்தார்.  

kj; 28:18 mg;nghOJ ,NaR rkPgj;jpy; te;J> mth;fis Nehf;fp: thdj;jpYk; g+kpapYk; rfy mjpfhuKk; 
vdf;Ff; nfhLf;fg;gl;bUf;fpwJ.  
இப்நபாது இவ்வசைத்தின் படி, முன்பு நதவன் மைிதனுக்கு பகாடுத்து - அவன் தவறாக உபநயாகித்ததால் 
இழந்து நபாை - அதிகாைத்னத இநயசு மீண்டும் பபற்றார்.                                     
                                                                       
இப்நபாது இநயசு கிறிஸ்து - மாம்சத்தில் இருக்கிற நதவைாக - வாைத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாைம் 
உள்ைவைாக இருக்கிறார். (    16:10;     4:8-10;      1:8 )  
 

இதற்கு அடுத்த வசைத்தில், தன் சகல அதிகாைத்நதாடும் இநயசு பசால்லுகிறார்...... 
kj; 28:19 Mifahy;> ePq;fs; Gwg;gl;Lg;Ngha;> rfy [hjpfisAk; rP\uhf;fp> gpjh Fkhud; ghpRj;j Mtpapd; 
ehkj;jpNy mth;fSf;F Qhd];ehdq;nfhLj;J> 20 ehd; cq;fSf;Ff; fl;lisapl;lahitAk; mth;fs; 
iff;nfhs;Sk;gb mth;fSf;F cgNjrk;gz;Zq;fs;. ,Njh> cyfj;jpd; KbTghpae;jk; rfy ehl;fspYk; 
ehd; cq;fSlNd$l ,Uf;fpNwd; vd;whh;. Mnkd;. 
இந்த வசைங்கள் மூலமாக உண்னமயில் இநயசு என்ை பசால்கிறார் என்றால், " எைக்கு இப்நபாது 
வாைத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாைம் இருக்கிறது. அந்த அதிகாைத்னத  ான் உங்கநைாடு பகிர்ந்து 
பகாள்கிநறன் ".  
                                                      
2      5:20 ஆைபடியிைாநல, நதவைாைவர் எங்கனைக்பகாண்டு புத்திபசால்லுகிறதுநபால,  ாங்கள் 
கிறிஸ்துவுக்காக ஸ்தாைாபதிகைாயிருந்து, நதவநைாநை ஒப்புைவாகுங்கள் என்று, கிறிஸ்துவிைிமித்தம் 
உங்கனை நவண்டிக்பகாள்ளுகிநறாம். 
                                                                        
              
 

    1:19 தாம் கிறிஸ்துனவ மரித்நதாரிலிருந்து எழுப்பி, அவரிைத்தில்  ைப்பித்த தமது பலத்த சத்துவத்தின் 
வல்லனமப்படிநய விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய நம்ைிடத்திதல காண்பிக்கும் தம்முமடய வல்லமையின் 
ைகா தைன்மையான ைகத்துவம் இன்ைபதன்றும்,  ீங்கள் அறியும்படிக்கு, அவர் உங்களுக்குப் பிைகாசமுள்ை 
மைக்கண்கனைக் பகாடுக்கநவண்டுபமன்று நவண்டிக்பகாள்ளுகிநறன். 
                                                              
                     
 

இப்நபாது இதில் உள்ை மிக முக்கியமாை காரியம் என்ைபவன்றால் " இப்நபாது  மக்கு பகாடுக்கப் 

பட்டிருக்கும் இந்த அதிகாைம் - ஆதாமுக்கும், ஏவாளுக்கும் பகாடுக்கப்பட்ை அதிகாைம் நபான்றது அல்ல ". 
இப்நபாது விசுவாசிகைாகிய  மக்கு பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதிகாைத்துக்கு ஒரு முக்கியமாை நவறுபாடு 
உண்டு. இந்த அதிகாைம் கர்த்தைாகிய இநயசுகிறிஸ்துவுக்கும்  மக்கும் உள்ை " கூட்டு அதிகாரம் ". முன்பு 
ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் பகாடுக்கப்பட்ைது நபால தைியாக முழு அதிகாைமாக இப்நபாது  மக்கு 
பகாடுக்கப்பை வில்னல. அவர்களுக்கு பகாடுக்கப்பட்ை அதிகாைத்னத அவர்கைால் சாத்தானுக்கு 
விட்டுக்பகாடுக்க முடியும் ; சாத்தான் அவர்கனை ஒடுக்க அனுமதிக்க முடியும் ;  ம்பிக்னக அற்றவர்கைாக 
இருக்க முடியும். ஆைால் இப்நபாது  ம் அதிகாைம் இநயசுநவாடு பகிர்ந்து பகாடுக்கப்பட்ை அதிகாைம். இது 

ஒரு வங்கியில் னவக்கப்பட்டிருக்கும் கூட்டுக்கணக்கு ( joint account ) நபான்றது. பணம் எடுக்க 
நவண்டும் என்றால் இைண்டு னகபயழுத்துக்களும் நதனவ.  ம்முனைய அதிகாைம் இநயசுநவாடு பகிர்ந்து 
பகாள்ைப்பட்டு இருக்கிறது - இநயசுவுனைய அதிகாைம் சனபநயாடு பகிர்ந்து பகாள்ைப்பட்டு இருக்கிறது.  
            ாம் பிள்னைகைாைால் சுதந்தைருமாநம; நதவனுனைய சுதந்தைரும், கிறிஸ்துவுக்கு உைன் 
சுதந்தைருமாநம; கிறிஸ்துவுைநைகூை  ாம் மகினமப்படும்படிக்கு அவருைநைகூைப் பாடுபட்ைால் அப்படியாகும். 
    3:20  ாம் நவண்டிக்பகாள்ளுகிறதற்கும்  ினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய்  மக்குள்நை 
கிரினயபசய்கிற வல்லனமயின்படிநய,  மக்குச் பசய்ய வல்லவைாகிய அவருக்கு, 
 

ஒரு நவனை ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில்  ாம் நதாற்று விட்ைாலும் -  ம் அதிகாைத்னத சாத்தானுக்கு 
விட்டுக்பகாடுக்க ந ர்ந்தாலும் - இநயசு கிறிஸ்து ஒரு நபாதும் னகபயழுத்திட்டு தைது அதிகாைத்னத 
சாத்தானுக்கு பகாடுக்கநவ மாட்ைார். சாத்தான் இப்நபாது ஒரு வல்லனமயும் இல்லாதவன்.  ாமாக -  ம் 
விருப்பத்நதாடு - சாத்தாைால் ஏமாற்றப்பைாத வனை - சாத்தானுக்கு  ம் வாழ்க்னகயில் எதுவும் பசய்ய 
வல்லனம கினையாது. ஒரு நவனை  ாம் '  மது வாழ்க்னகயின் ' அதிகாைத்னத அவைிைம் பகாடுத்து 
விைலாம் - அதைால் அதன்முலம்  ாம் தைிப்பட்ை முனறயில் பல துன்பங்கனை அனுபவிக்கலாம். ஆைாலும் 
இப்நபாது "நதவைால் மைிதனுக்கு மீண்டும் பகாடுக்கப்பட்ை அதிகாைம் " ஒருநபாதும் முழுனமயாக 
சாத்தாைிைம் கைந்து பசல்ல முடியாது. இந்த அதிகாைம் இப்நபாது "  மக்கும் இநயசு கிறிஸ்துவுக்கும் 
இனைநய பகிர்ந்து பகாடுக்கப்பட்ை அதிகாைம் ". என்ை  ைந்தாலும் இநயசு கிறிஸ்து இந்த அதிகாைத்னத 
விட்டுக்பகாடுக்காமல் உண்னமயாகநவ இருப்பார்.  



 

vNg 6:12 Vnddpy;> khk;rj;NjhLk; ,uj;jj;NjhLky;y> Jiuj;jdq;fNshLk;> mjpfhuq;fNshLk;> 
,g;gpugQ;rj;jpd; me;jfhu NyhfhjpgjpfNshLk;> thdkz;lyq;fspYs;s nghy;yhj Mtpfspd; 
NridfNshLk; ekf;Fg; Nghuhl;lk; cz;L. 
சாத்தான் இருப்பது உண்னம. அவன் ஒரு விஷயம் என்பதும் உண்னம. அவனுக்பகன்று ஒரு ஆளுனகயும் 
அவன் கீழ் நவனல பசய்வதற்காக துனைத்தைங்கள், அதிகாைங்கள் நபான்ற அசுத்த ஆவிகள் இருப்பதும் 
உண்னம. ஆைால் எநபசியர் 6;11. பசால்லுகிறது... " ePq;fs; gprhrpd; je;jpuq;fNshL vjph;j;J epw;fj; 
jpuhzpAs;sth;fshFk;gb> NjtDila rh;thAjth;f;fj;ijAk; jhpj;Jf;nfhs;Sq;fs;."  
இந்த வசைம் பசால்லுவது  ாம் சாத்தானுனைய தந்திைங்கநைாடு எதிர்த்து  ிற்க திைாணி உள்ைவர்கைாக 
இருக்க நவண்டும் என்று. உண்னமயில் சாத்தானுக்கு இருக்கிற ஒநை வல்லனம " வஞ்சிப்பது ". மற்றபடி 
 ம்னம எந்த விதத்திலும் நமற்பகாள்ளுமைவுக்கு அவனுக்கு ஒரு வல்லனமயும் கினையாது.  
Mjp 3:1 Njtdhfpa fh;j;jh; cz;lhf;fpd rfy fhl;L [Ptd;fisg;ghh;f;fpYk; rh;g;gkhdJ 
je;jpuKs;sjhapUe;jJ..... 
" தந்திைமுள்ை " என்ற வார்த்னதயின் அர்த்தம் " வஞ்சிக்கிற " "ஏமாற்றுகிற" 'கபைமுள்ை ' ' சூது உள்ை '. 

சாத்தான் சர்ப்பத்தின் மூலமாக வந்ததன் காைணநம, " ஆதானமயும் ஏவானையும் கட்ைாயப்படுத்தி எனதயும் 
பசய்ய னவக்க - அவனுக்கு ஒரு வல்லனமயும் கினையாது ". அவைால் ஏமாற்ற மாத்திைநம முடியும். 
 

 ாம் மிகமிக சரியாக புரிந்து பகாள்ை நவண்டும் " அதிகாைமும் வல்லனமயும் இப்நபாது இருப்பது 
 ம்மிைத்தில் ". சாத்தான் உங்கைிைத்தில் இருந்து இந்த அதிகாைத்னத எடுக்க நபாைாடுவது எண்ணங்கள் 
மூலமாக. ஆைால்  ம்மிைம் இருக்கின்ற நபாைாயுதங்கனை உபநயாகித்து எந்த எண்ணங்கனையும் இநயசு 
கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படியும்படியாக சினறப்படுத்தலாம். ( 2 பகாரி; 10; 3-5 ). 

3  ாங்கள் மாம்சத்தில்  ைக்கிறவர்கைாயிருந்தும், மாம்சத்தின்படி நபார் பசய்கிறவர்கைல்ல. 
4 எங்களுனைய நபாைாயுதங்கள் மாம்சத்துக்நகற்றனவகைாயிைாமல், அைண்கனை  ிர்மூலமாக்குகிறதற்குத் 
நதவபலமுள்ைனவகைாயிருக்கிறது. 5 அனவகைால்  ாங்கள் தர்க்கங்கனையும், நதவனை அறிகிற அறிவுக்கு 
விநைாதமாய் எழும்புகிற எல்லா நமட்டினமனயயும்  ிர்மூலமாக்கி, எந்த எண்ணத்னதயும் கிறிஸ்துவுக்குக் 
கீழ்ப்படியச் சினறப்படுத்துகிறவர்கைாயிருக்கிநறாம். 
 இப்படி பசய்யும்நபாது  ாம் பல விஷயங்கைில் சாத்தானுனைய தந்திைங்கனை புரிந்து பகாண்டு,  ம் 
அதிகாைத்னதயும் வல்லனமனயயும் உபநயாகித்து சாத்தாநைாடு எதிர்த்து  ிற்கலாம். உதாைணமாக, 

ந ாய்கனை பற்றி பார்க்கும்நபாது, இப்நபாது சாத்தான் சரீைப்பிைகாைமாக  மக்கு ந ாய்கனை தருவது தவறு 
என்று அறிந்து  ம் ஆநைாக்யத்னத பற்றி நவதாகமம் என்ை பசால்லுகிறது என்று அறிந்து ந ாய் இன்றி 
ஆநைாக்யமாக இருக்கலாம்.  Nahth 8:32 rj;jpaj;ijAk; mwptPh;fs;> rj;jpak; cq;fis tpLjiyahf;Fk; 
vd;whh;. 
 

வல்லனமனயயும், அதிகாைத்னதயும் இப்பபாழுது னவத்திருப்பது  ாம். நதவன் வல்லனமனயயும் 
அதிகாைத்னதயும்  மக்கு தந்திருக்கிறார். ஏன்  ம்மால் இந்த அதிகாைத்னத உபநயாகப்படுத்த முடியவில்னல 
என்றால் -  ாம்  ம் எண்ணங்கனை இன்னும் சினறப்படுத்த வில்னல. ஆவிக்குரிய நபாைாயுதங்கனை 
உபநயாகித்து,  ம் மைனத புதிதாக்கி,  ம்மிைத்தில் இருப்பது என்ை என்று அறிந்து பகாள்ை வில்னல. 
அதிகாைமும் வல்லனமயும் இருப்பது இப்நபாது  ம்மிைத்தில்.   
 

ஒரு விசுவாசிக்கு உள்ை அதிகாைத்னத பற்றி ஒரு முக்கியமாை காரியத்னத  ாம் சரியாக அறிந்து பகாள்ை 
நவண்டும். அது என்ைபவன்றால் " சாத்தானுக்கு ஒரு விசுவாசியின் நமல் ஒரு வல்லனமயும் அதிகாைமும் 
கினையாது ". அவன் ஒரு நதாற்கடிக்கப்பட்ை எதிரி. அவனுக்கு இருக்கிற ஒநை வல்லனம " தன் 
பபாய்கனையும் வஞ்சகத்னதமும் உபநயாகித்து  மக்கு எதிைாக வருவது ". ஒரு நவனை உங்கள் 
வாழ்க்னகயில் நதால்விகனை, அழிவுகனை  ீங்கள் சந்தித்துக்பகாண்டிருந்தால்,  ீங்கள் பசால்லலாம் " 
சாத்தான் தான் என் வாழ்க்னகயில் இந்த குண்டுகனை, நதாட்ைாக்கனை வசீிக்பகாண்டிருக்கிறான் " என்று. 
ஆைால்  ீங்கள் மைதிலாக்கிக்பகாள்ை நவண்டும் - வசீுவது சாத்தான், ஆைால் அவனுக்கு குண்டுகனையும் 
நதாட்ைாக்கனையும் பகாடுப்பது " ீங்கள்தான்."  ீங்கள்தான் அவனுனைய வஞ்சகத்னத பபாய்கனை எதிர்த்து 
 ிற்க நவண்டும்.  ீங்கள் அனுமதிக்காவிட்ைால் சாத்தானுக்கு உங்கள் வாழ்க்னகயில் நுனழவதற்கு ஒரு 
வல்லனமயும் அதிகாைமும் கினையாது.  இைட்சிக்கப்பட்ை ஒரு விசுவாசியின் மகாப்பபரிய எதிரி “அவர்” 
மாத்திைநம.  
 

2      10:3-5 இந்த வசைங்கள்  ம்முனைய நபாைாயுதங்கனைக் குறித்து பசால்லுகின்றை. இந்த வசைங்கள் 
கூறுகிற எல்லா நபாைாயுதங்களும்  ம் மைனத குறிப்பிட்டு,  ம் எண்ணங்கனை என்ை பசய்ய நவண்டும் 
என்நற பசால்லுகின்றை.  ம்னம வஞ்சகமாய் ஏமாற்றுவனத தவிை - சாத்தாைால்  ம் வாழ்க்னகயில் நவறு 
ஒன்றும் பசய்ய முடியாது.                                                      
                                          –                            
                           . 
     4:23  எல்லாக் காவநலாடும் உன் இருதயத்னதக் காத்துக்பகாள், அதைிைத்திைின்று ஜவீஊற்று புறப்படும். 



      12: 1. அப்படியிருக்க, சநகாதைநை,  ீங்கள் உங்கள் சரீைங்கனைப் பரிசுத்தமும் நதவனுக்குப் பிரியமுமாை 
ஜவீபலியாக ஒப்புக்பகாடுக்கநவண்டுபமன்று, நதவனுனைய இைக்கங்கனை முன்ைிட்டு உங்கனை 
நவண்டிக்பகாள்ளுகிநறன்; இதுநவ  ீங்கள் பசய்யத்தக்க புத்தியுள்ை ஆைாதனை.2  ீங்கள் இந்தப் பிைபஞ்சத்திற்கு 
ஒத்த நவஷந்தரியாமல், நதவனுனைய  ன்னமயும் பிரியமும் பரிபூைணமுமாைசித்தம் இன்ைபதன்று 
பகுத்தறியத்தக்கதாக, உங்கள் மைம் புதிதாகிறதிைாநல மறுரூபமாகுங்கள். 
 

                     
      25 அப்பபாழுது, அவருனைய சீஷர்கள் வந்து, அவனை எழுப்பி: ஆண்ைவநை! எங்கனை இைட்சியும், 

மடிந்துநபாகிநறாம் என்றார்கள்.  26 அதற்கு அவர்: அற்பவிசுவாசிகநை! ஏன் பயப்படுகிறரீ்கள் என்று பசால்லி; 
எழுந்து, காற்னறயும் கைனலயும் அதட்டிைார். உைநை, மிகுந்த அனமதல் உண்ைாயிற்று. 
                4:35 – 41,      8:22-26                    
     4:35 அன்று சாயங்காலத்தில், அவர் அவர்கனை ந ாக்கி: அக்கனைக்குப் நபாநவாம் வாருங்கள் என்றார். 
                                                                         
                                                                  
                                                                           
(      4;14 ).                                                           
                                                                  
                                                                           
                                                                             
                                                                        
                                                                 
                                                                    
                                                                        
                                                                   
                                                                   
                                                                    
                                                                         
                                                                
                                                                        
   10:8 வியாதியுள்ைவர்கனைச் பசாஸ்தமாக்குங்கள், குஷ்ைநைாகிகனைச் சுத்தம்பண்ணுங்கள், மரித்நதானை 
எழுப்புங்கள், பிசாசுகனைத் துைத்துங்கள்; இலவசமாய்ப் பபற்றரீ்கள், இலவசமாய்க் பகாடுங்கள். 
                                   
    4:7 ஆனகயால், நதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருங்கள்; பிசாசுக்கு எதிர்த்து  ில்லுங்கள், அப்பபாழுது அவன் 
உங்கனைவிட்டு ஓடிப்நபாவான். 
 

                                
     11:23 எவைாகிலும் இந்த மனலனயப் பார்த்து:  ீ பபயர்ந்து, சமுத்திைத்திநல தள்ளுண்டுநபா என்று 
பசால்லி, தான் பசான்ைபடிநய  ைக்கும் என்று தன் இருதயத்தில் சந்நதகப்பைாமல் விசுவாசித்தால், அவன் 
பசான்ைபடிநய ஆகும் என்று பமய்யாகநவ உங்களுக்குச் பசால்லுகிநறன். 
                                                                    
                                                                       
                                                               
                                                                  
                                  ”                                  
                                –                             
                 –                                       
 

                       ”                    
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     18;20 அவைவன் வாயின் பலைால் அவைவன் வயிறு  ிைம்பும்; அவைவன் உதடுகைின் வினைவிைால் 
அவைவன் திருப்தியாவான். 21 மைணனும் ஜவீனும்  ாவின் அதிகாைத்திலிருக்கும்; அதில் பிரியப்படுகிறவர்கள் 
அதின் கைினயப் புசிப்பார்கள். 
                                                                       
                                                                        
                          
 

      45:11 இஸ்ைநவலின் பரிசுத்தரும் அவனை உருவாக்கிைவருமாகிய கர்த்தர் பசால்லுகிறதாவது: 
வருங்காரியங்கனை என்ைிைத்தில் நகளுங்கள்; என் பிள்னைகனைக்குறித்தும், என் கரங்களின் 
கிரிமயகமளக்குறித்தும் எனக்குக் கட்டமளயிடுங்கள். 
                         ”                                           
                                                                 
                                                               
                                                                           
                                                                       
                                                                   
                                                                      
                                                                    
                                                                          
                                                                         
                                                                      
                               
                           
   3:6 அப்பபாழுது நபதுரு: பவள்ைியும் பபான்னும் என்ைிைத்திலில்னல; என்ைிைத்திலுள்ைனத உைக்குத் 
தருகிநறன்;  சநையைாகிய இநயசுகிறிஸ்துவின்  ாமத்திைாநல  ீ எழுந்து  ை என்று பசால்லி; 
 

                       
   8:5-10.    8;9  ான் அதிகாைத்துக்குக் கீழ்ப்பட்ைவைாயிருந்தும், எைக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிற 
நசவகருமுண்டு;  ான் ஒருவனைப் நபாபவன்றால் நபாகிறான், மற்பறாருவனை வாபவன்றால் வருகிறான், 

என் நவனலக்காைனை, இனதச் பசய்பயன்றால் பசய்கிறான் என்றான். 10 இநயசு இனதக் நகட்டு 
ஆச்சரியப்பட்டு, தமக்குப் பின்பசல்லுகிறவர்கனை ந ாக்கி: இஸ்ைநவலருக்குள்ளும்  ான் இப்படிப்பட்ை 
விசவாசத்னதக் காணவில்னல என்று பமய்யாகநவ உங்களுக்குச் பசால்லுகிநறன். 
 

                                                        (     6:6)        
                                                                     12:2) 
                                                                          
                                                                          
                                                                     
                                                                        
                                               ”    (     20:24-49 ).  
 

                              
   18:18                                                                  
                                                                            
                                19                                
                                                                              
                                                               
                                                                  
                                                     (        10:23 ). 
                                                                   
                                                  –        20:23 ).     
                                                                            
             



             எவர்களுனைய பாவங்கனை மன்ைிக்கிறரீ்கநைா அனவகள் அவர்களுக்கு மன்ைிக்கப்படும், 

எவர்களுனைய பாவங்கனை மன்ைியாதிருக்கிறரீ்கநைா அனவகள் அவர்களுக்கு மன்ைிக்கப்பைாதிருக்கும் என்றார். 
                                                                   
                                                                         
                                                                         
                                                                        
            (      18:21      3:5-6, 9-10 ). 
           மைணனும் ஜவீனும்  ாவின் அதிகாைத்திலிருக்கும்; அதில் பிரியப்படுகிறவர்கள் அதின் கைினயப் 
புசிப்பார்கள். 
    3: 5 அப்படிநய,  ாவாைதும் சிறிய அவயவமாயிருந்தும் பபருனமயாைனவகனைப் நபசும். பாருங்கள், சிறிய 
ப ருப்பு எவ்வைவு பபரிய காட்னைக் பகாளுத்தி விடுகிறது!   6  ாவும் ப ருப்புத்தான், அது அ ீதி  ினறந்த உலகம்; 

 ம்முனைய அவயவங்கைில்  ாவாைது முழுச்சரீைத்னதயும் கனறப்படுத்தி, ஆயுள் சக்கைத்னதக் 
பகாளுத்திவிடுகிறதாயும்,  ைக அக்கிைியிைால் பகாளுத்தப்படுகிறதாயும் இருக்கிறது! 
    3; 9 அதிைாநல  ாம் பிதாவாகிய நதவனைத் துதிக்கிநறாம்; நதவனுனைய சாயலின்படி உண்ைாக்கப்பட்ை 
மனுஷனை அதிைாநலநய சபிக்கிநறாம். 
10 துதித்தலும் சபித்தலும் ஒநை வாயிலிருந்து புறப்படுகிறது. என் சநகாதைநை, இப்படியிருக்கலாகது. 
                                                                      
                                                                      
                                                                     
                             
 

                                        
     16: 17 விசுவாசிக்கிறவர்கைால்  ைக்கும் அனையாைங்கைாவை: என்  ாமத்திைாநல பிசாசுகனைத் 
துைத்துவார்கள்;  வமாை பானஷகனைப் நபசுவார்கள்;   18 சர்ப்பங்கனை எடுப்பார்கள்; சாவுக்நகதுவாை 
யாபதான்னறக் குடித்தாலும் அது அவர்கனைச் நசதப்படுத்தாது; வியாதிஸ்தர்நமல் னககனை னவப்பார்கள், 

அப்பபாழுது அவர்கள் பசாஸ்தமாவார்கள் என்றார். 
                                                                          
                    4:24; 8:16, 28-34; 9:32-33; 12:22; 15:22-28;      16:9;      4:33-35; 9:38-42; 13:11-
13 ).                                   (    9:32-33),                
                        12:22 ),                                         
                                               -             -29;      9:38-42 ).     
         (     13:11-13 ).                                 -24;    10:38 ).         
                                                                      
                      (       1, 7-8 ).                               
                              (      10:17 ). 
 
                                     ?            –        –     
                                       ”                             
                                                                  
                                  “           “                        
                                                                    
    6:12 ஏபைைில், மாம்சத்நதாடும் இைத்தத்நதாடுமல்ல, துனைத்தைங்கநைாடும், அதிகாைங்கநைாடும், 

இப்பிைபஞ்சத்தின் அந்தகாை நலாகாதிபதிகநைாடும், வாைமண்ைலங்கைிலுள்ை பபால்லாத ஆவிகைின் 
நசனைகநைாடும்  மக்குப் நபாைாட்ைம் உண்டு. 
                                                            
                                                                         
                                                                           
                                                                           
                                         (    12:43-43 ).                   
                                        (    107:20;    8:16;        8:31-33, 
15:3; 17:17 ).                                                        
                                                                 



                                                                       (    
10:1;      16:17 ).  
                                          ( 1     16;23;    8:2 ).      
                                                                     
                                       (    19:13-17 ). 
 

                                             
    1: 20 எல்லாத் துனைத்தைத்துக்கும், அதிகாைத்துக்கும், வல்லனமக்கும், கர்த்தத்துவத்துக்கும், இம்னம 

யில்மாத்திைமல்ல மறுனமயிலும் நபர்பபற்றிருக்கும் எல்லா  ாமத்துக்கும் நமலாய் அவர் உயர்ந்திருக்கத் 

தக்கதாக,  21 அவனை உன்ைதங்கைில் தம்முனைய வலதுபாரிசத்தில் உட்காரும்படி பசய்து,  22 எல்லாவற் 

னறயும் அவருனைய பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தி,  23 எல்லாவற்னறயும் எல்லாவற்றாலும்  ிைப்புகிறவரு னைய 
 ினறவாகிய சரீைமாை சனபக்கு அவனை எல்லாவற்றிற்கும் நமலாை தனலயாகத் தந்தருைிைார். 
                                                  (      19 ). 
 
                                                                           
                                                                  
               
 

Be blessed, You are a blessing.  

Bro.D.Vergin kumar. 
If you need any clarifications kindly contact me in 99663557,  deeveekumar@yahoo.com. Your 

comments are welcome.  Resources;  Dakes bible commentary, Andrew Wommack bible 

commentary, Wuest’s Word studies from the Greek New Testament,  Strong’s Bible concordance, 

Vine’s expository dictionary of the New Testament, Don krow’s DE Lessons, etc. All bible quotes 

are from King James Version bible, unless quoted otherwise. In the Tamil Bible some bible verses 

may be above or below than the quoted verse.  
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