
ஊழியம் செய்வதில் மனத்தாழ்மமமய அணிந்து ச ாள்ள வவண்டும். 
நான் ொந்தமும் மனத்தாழ்மமயுமாய் இருக் ிவேன். என் நு த்மத 
உங் ள் வமல் ஏற்றுக் ச ாண்டு என்னிடம்  ற்று ச ாள்ளுங் ள் [ 
மத்வதயு 11:29 ] என்று  ர்த்தரா ிய இவயசு  ிேிஸ்து சொன்னார். 
வதவனுமடய ரூபமாயிருந்து வதவவனாடிருந்த  ர்த்தரா ிய இவயசு 
 ிேிஸ்து அடிமமயின் ரூபசமடுத்து தன்மன தாவன தாழ்த்தி இந்த 
உல த்தின் பாவங் ளுக் ா  தன் ஜவீமனவய ச ாடுத்தார். 

 
 ர்த்தரா ிய இவயசு  ிேிஸ்து ஊழியம் செய்த வபாது அவன மர 
சு மாக் ினார்.அதுமட்டுமல்லாமல் ஒரு சபரிய ஜனக் கூட்டம் அவமர 
வதடி வந்தது. அந்த வவமளயில் அவரது வஸ்திரத்மத சதாட்ட பலரும் 
சு மமடந்தார் ள். பிொசு ள் நீர் வதவனுமடய குமாரன் என்று 
அேிக்ம யிட்டன. ஆனால்  ர்த்தரா ிய இவயசு  ிேிஸ்துவவா தன்மன 
தாழ்த்தினார். நான் பிதாவின் ெித்தம் நிமேவவற்ேவவ வந்வதன் 
என்ோர். பிொொனவன் இவயசுவிடம்  ற் மள அப்பமா  மாற்ேி 
ொப்பிடும் என்று சொன்ன வபாதும் மற்றும் வதவாலயத்தின் 
உப்பரிம யிலிருந்து குதிக்  சொன்ன வபாதும் அந்த வநரத்தில் தம்மம 
சவளிப்படுத்தும்படியா  அதாவது பு ழ்ச்ெிக் ா  அவர் எமதயும் 



செய்யவில்மல. மாோ  அவர் சொன்ன பதில் நான் பிதாவின் ெித்தம் 
செய்யவவ வந்வதன். 

இவயசு  ிேிஸ்துமவ பிடிக்  வபார் வெவர் ள் வந்த வபாது வபதுரு ஒரு 
வபார் வெவ ரின்  ாமத பட்மடயத்தால் சவட்டிய வபாது இவயசு 
 ிேிஸ்து வபதுருமவ பார்த்து நான் ஒரு வார்த்மத சொன்னால் 12 
வல ிவயானுக்கு அதி மான தூதர் ள் எனக் ா  வபாராடிருப்பார் வள 
என்ோர்.  ர்த்தரா ிய இவயசு  ிேிஸ்து உன்னதத்திலிருந்து வந்து 
ெிலுமவயின் முடிவு பரியந்தமும் தன்மன தாழ்த்தி வதவ ெித்தத்மத 
செய்தார். 

ஊழியத்தில் நாம் இவயசுவின் அடிச்சுவடு மள மாத்திரவம பின்பற்ேி 
நடக்  அமழக் ப்பட்டிருக் ிவோம். வமன்மம பாராட்டு ிேவன் 
 ர்த்தமர குேித்வத வமன்மம பாராட்டக் டவன் என்று வவதம் 
சொல்லு ிேது. ஊழியத்மத குேித்து வமன்மம பாராட்ட எனக்கு 
இடமில்மல அது என் வமல் விழுந்த  டமமயாயிருக் ிேது என்று 
பவுல் சொல் ிோர். வமலும் ஊழியத்மத செய்த பின்பு 
அப்பிரவயாஜனமான ஊழியக் ாரன்  டமமமய மாத்திரம் தான் 
செய்வதன் என்று சொல்லும்படியா  இவயசு  ிேிஸ்து  ற்றுக் 
ச ாடுக் ிோர். ஆனால் இன்மேக்கு அவன ர் நான் இமத செய்வதன் 
அமத செய்வதன் என்று ஊழியத்தில் தங் ளுமடய சுயத்மத 
சவளிப்படுத்துவமத நம்மால் பார்க்  முடி ிேது.  

வவதம் சொல்லு ிேது, 

 லா 6:3: ஒருவன் தான் ஒன்றுமில்லாதிருந்தும் தன்மன ஒரு 
சபாருட்சடன்று எண்ணினால் தன்மனத்தாவன வஞ்ெிக் ிேவனாவான் 

இன்மேக்கு மனிதருமடய பு ழ்ச்ெிமய நாடும்படி, 
பிரபலமாகும்படியா வும் அவன ர் உல த்தின் இச்மெக்கு 
அடிமமயா ிவிடு ிோர் ள். இது ஒரு வவதமனயான விஷயமாகும். 
இத்தம ய  தங் மள பிரபலப்படுத்தும் ஊழியங் மள வதவன் 
ஒருவபாதும் அங் ி ரிப்பதில்மல. தங் ளுமடய வபமரவயா, 
ஸ்தாபனங் மளவயா பிரஸ்தாபப்படுத்துவதற் ா  இருக்கும் 
ஊழியங் ள் வதவனுக்குப் பிரியமா   இருக் ாது. எங்வ  என் 



நாமத்தினாவல இரண்டு அல்லது மூன்று வபர் ள் 
கூடியிருக் ிோர் வளா அங்கு நான் இருப்வபன் என்று இவயசு  ிேிஸ்து 
கூேினார்.  

வதவனால் அமழக் ப்பட்ட வவமலக் ாரன் தன் இஷ்டப்படி 
ஊழியங் மள அமமத்து ச ாள்வது ெரியானதல்ல. வதவ ெமு த்தில் 
 ாத்திருந்து வதவன் என்ன செய்ய சொல் ிோவரா அமத மாத்திரம் 
செய்யும்படியா   வனம் உள்ள ஊழியக் ாரர் ளா  இருக்  வவண்டும். 
ஒருவவமள நீங் ள் ஓய்வில்லாமல் ஏராளமான கூட்டங் ளில் 
பிரெங் ிக் லாம். ஆனால் வதவன் இமவ மள செய்ய சொன்னாரா? 
என்பது முக் ியமான வ ள்வி. ஒருவர் என்னிடம் இப்படியா  
சொன்னார். நான் வதவனுக் ா  ஓடி ஓடி ஊழியம் செய் ிவேன். 
குடும்பத்மத கூட மேந்து விட்வடன் என்ோர். 

பிரியமானவர் வள ஊழியம் செய்வது வதவன் உங் ளுக்கு ச ாடுத்த 
ெந்தர்ப்பம். ெந்திப்பின் நாளிவல நீங் ள் இவயசுமவ பார்த்து உமது 
நாமத்தினாவல நான் அமத செய்வதன் இமத செய்வதன் 
அதுமட்டுமல்லாமல் உமக் ா  ஓடி ஓடி ஊழியம் செய்வதன். என்று 
சொல்வரீ் ளானால்  ர்த்தரா ிய இவயசு  ிேிஸ்து உங் மள பார்த்து 
நான் செய்ய சொன்னமத நீ செய்தாயா? என்று வ ட்பார். என் ெித்தப்படி 
ஊழியம் செய் ிேவன் தான் பரவலா ராஜ்ஜியத்திவல பிரவவெிப்பான் 
என்று இவயசு சொன்னார் [ மத் 7:21 ] தங் ள் சுய ெித்தப்படி தங் ள் சுய 
லாபத்திற் ா  தங் ள் சபருமமக் ா , தங் மள 
திருப்திப்படுத்தும்படியா  ஊழியம் செய் ிே வவமலக் ாரர் மள 
எஜமான் அங் ீ ரிப்பதில்மல. இன்மேக்கு மனிதர் ளால் 
அங் ீ ரிக் ப்படு ிே நாம் ெந்திப்பின் நாளிவல வதவனால் 
அங் ீ ரிக் ப்படுவவாமா என்பது முக் ியமான வ ள்வி.நாம் ஊழியம் 
செய்ய வபாகும் இடத்தில் மனிதர் ளின் பு ழ்ச்ெிமயயும் 
அங் ீ ாரத்மதயும் நாடும் நாம் உங் மள அமழத்த வதவனின் 
அங் ீ ாரத்மத சபேவில்மலசயன்ோல் நீங் ள் ஊழியம் செய்து என்ன 
பிரவயாஜனம்?  

இன்மேக்கு அவன  விசுவாெி ள், ஊழியக் ாரர் ள் ஊழியம் 
செய் ிோர் ள் ஆனால் அவர் ள் தங் ள் ஜவீிதம் 



ொட்ெியுள்ளதாயிருக் ிேதா என்பது பற்ேி  வமலப்படு ிேதில்மல. 
நீங் ள் ஊழியம் செய்யவிட்டால் அதன் மூலம் ஒருவபாதும் 
வதவனுமடய நாமம் தூஷிக் ப்படாது. ஆனால் உங் ள் ஜவீியம் 
ெரியில்மலசயன்ோல் வதவனுமடய நாமம் தூஷிக் ப்படு ிேது 
என்பமத மேக்  வவண்டாம். இன்மேக்கு அவன ர் ஊழியத்மத 
மிம ப்படுத்தி ஜவீியத்மத குமேத்து மதிப்பிடும் படி ொத்தான் 
அவன மர வஞ்ெித்துள்ளான். நீங் ள் செய்யும் ஊழியம் அவன மர 
பரவலா த்துக்கு தகுதிப்படுத்தும் ஆனால் நம் உங் ள் ஜவீியம் 
ெரியில்மலசயன்ோல் நம்மம பரவலா த்துக்கு ச ாண்டு செல்லாது 
அதனால் தான் இவயசு சொன்னார் ஒருவன் உல த்மதவய 
ஆதாயப்படுத்தி தன் ஜவீமன நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு ஒரு 
பிரவயாஜனமும் இல்மல. 

ஊழியம் ெிேப்பா  செய்தால் நம்முமடய வாழ்க்ம  ெிேப்பாகும் 
என்பது நிச்ெயமல்ல ஆனால் ஜவீியம் ெிேப்பா  இருந்தால் ஊழியம் 
ெிேப்பமடயும் என்பது நிச்ெயம். நீங் ள் செய்யும் ஊழியத்தில் அவன ர் 
ெமபக்கு வரலாம் ஆனால் உங் ள் ஜவீியத்தால் மாத்திரவம அவர் ள் 
ெமபயில் நிமலத்து நிற்  முடியும். ஊழியம் செய்யும்படி எல்லாரும் 
அமழக் ப்படவில்மல ஆனால் எல்லாரும்  ிேிஸ்துமவப் வபால வாழ 
 ட்டமளயிடப்பட்டுள்ளார் ள். ஊழியம் குேிப்பிட்ட வநரம் மாத்திரவம 
ஆனால் ஜவீியவமா வாழ் நாள் முழுவதும். ொட்ெியுள்ள ஜவீியம் 
செய் ிே ஊழியவன உண்மமயும் உத்தமுமான ஊழியன் என்ே  
அமழப்மப சபறுவான். 

பிரியமானவர் வள, இன்மேக்கு வதவன் விரும்பு ிே 
ஒருவருக்ச ாருவர் ெண்மடயிட்டு ொதித்து ச ாள்ளும் வவத அேிவு 
நிமேந்த பிரெங் ங் ள் அல்ல. பிே ஊழியக் ாரர் மளயும் 
ஊழியங் மளயும் தூஷித்து குற்ேப்படுத்தி வபசு ிே ஊழியக் ாரர் மள 
அங் ீ ரிக் ாதரீ் ள். தங் மள தாங் வள நிதானித்து தங் மள 
நியாயம் தீர்த்து வதவனுக்கு பயந்து தங் ள் இருதயத்தின் 
எண்ணங் ளும் வாயின் வார்த்மத மளயும் வதவனுக்கு பிரியமா  
 ாத்து ச ாள் ிே  னி ச ாடுக் ிேவர் மள ஆராய்ந்து 
அேியுங் ள்.கூட்டங் ளிவலா இமணயத்தளங் ளிவலா பிரமாதமான  
வவத அேிமவ பிரெங் ித்து விட்டதாவலா, அன்னிய பாமஷ 



வபசு ிேதாவலா வநாய் மள குணமாக்குவதாவலா அவர் ஆவிக்குரிய 
மனிதர் என்று எண்ணி விடாதீர் ள். வவத அேிவு ஒரு வபாதும் 
ஒருவமரயும் ஆவிக்குரியவர் ளாய் மாற்றுவதில்மல. பிொசு ளும் 
அன்னிய பாமஷ வபெலாம் அதுமட்டுமல்லாமல் ொத்தான் வவத 
வல்லுநர் மள  ாட்டிலும் அதி  வவத அேிவு நிமேந்தவன். பாவத்தின் 
வமல் பூரண சவற்ேிவய ஒருவனின் ஆவிக்குரிய அமடயாளம். இதுவவ 
ஒரு ெஷீனுமடய அமடயாளம் என்று இவயசு கூேினார். 

தங் ள் வாழ்க்ம யில் பாவத்திலிருந்து விடுதமல அமடந்த 
ஊழியக் ாரர் ள் மாத்திரவம ெமபயில் ெஷீர் மள உருவாக்  முடியும். 
இந்த  மடெி ாலத்தில் அவன மர ெஷீராகும்படி நாம் 
அமழக் ப்பட்டிருக் ிவோம், ெஷீத்துவத்துக்கு அமடயாளம் என்ன 
சதரியுமா? ெஷீன் ெ ல  ட்டமள ளுக்கும்  ீழ்ப்படிந்து 
பாவத்திலிருந்து விடுதமலயமடந்து ஜவீிப்பான். ெஷீன் தன் சுயத்துக்கு 
மரித்தவனா  இருப்பான். ெஷீர் ள் ஒருவமர ஒருவர் வநெிப்பார் ள். 

வவதம் சொல்லு ிேது, 

வயாவான் 13:35: நீங் ள் ஒருவரிசலாருவர் அன்புள்ளவர் ளாயிருந்தால் 
அதினால் நீங் ள் என்னுமடய ெஷீர் சளன்று எல்லாரும் 
அேிந்துச ாள்வார் ள் என்ோர். 

பிரியமானவர் வள நீங் ள் ஒருவவமள ஊழியம் செய்து 
ச ாண்டிருக் லாம் இவயசு சொன்ன ெஷீத்துவத்தின் அடிப்பமட தகுதி 
கூட உங் ளிடம் இல்மலசயன்ோல் நீங் ள் புேப்பட்டு வபாய் எப்படி 
ெ ல ஜாதி மளயும் ெஷீராக் ப் வபா ிேரீ் ள்? எனவவ இந்த 
 மடெி ாலத்தில் உங் மள நிதானித்து அேியுங் ள் வதவ ெமு த்தில் 
உங் மள தாழ்த்துங் ள் ெ ல பாவங் ளிலிருந்து விடுதமல சபற்று 
வதவனுக்கு பிரியமா  ஜவீிதம் செய்யும் படியா  வதவன் உங் மள 
மாற்றும்படியா  அவர் ெமு த்தில்  ாத்திருங் ள். வதவன் நம்மம 
அங் ீ ரிக்கும் படியாய் இவயசுவின் அடிச்சுவடு மள பின்பற்ேி அவர் 
ெித்தம் செய்யும் ஊழியக் ாரர் ளா  மாறுவவாம். அல்வலலூயா. 

ெஷீர் ளுக்கு இவயசு வபாதித்த உபவதெங் மள அேியும்படியா , 
மத்வதயு 5,6,7 ஆம் அதி ாரங் மள வாெிக் வும். நீங் ள் உங் ள் 



இருதயத்தில் இச்ெிக்  வவண்டாம். உங் ள் ெவ ாதரரிடம் வ ாபப்பட 
வவண்டாம். உங் ள் ெத்துருக் மள ெிவந ியுங் ள். உங் மள 
ெபிக் ிேவர் மள ஆெரீ்வதியுங் ள் இவ்வாறு அவன  உபவதெங் மள 
இவயசு நமக்கு வபாதித்தார். ஒரு உண்மமயான வபாத ர் பிேமர 
ெஷீனாக்கும்படிக்கு இந்த உபவதெத்துக்கு முதலில் தான் 
 ீழ்ப்படிந்திருக்  வவண்டும். பிேகு இவயசு உபவதெித்த எல்லா 
 ற்பமன மளயும் ம க்ச ாள்ளும் படி அவர் ளுக்கு உபவதெிக்  
வவண்டும்.நாம் எல்லா பாரம்பரியங் மளயும் விட்டு விட்டு எல்லா 
வெனங் ளுக்கும்  ீழ்ப்படிந்து ெஷீர் ளாய் மாேி ெஷீர் ளாய் ஒன்று 
கூடுவவாம். இந்த  மடெி  ாலத்தில் வதவ ெமு த்தில்   ாத்திருந்து 
வதவ ெித்தத்மதயும், திட்டத்மதயும் அேிந்து ஊழியத்தில் அவர் 
சொன்னமத மாத்திரம் செய்வவாம். ஆசமன். 


