
ஆண்டவராகிய இயயசுகிறிஸ்துவுக்யக மகிமம உண்டாவதாக! 

“தேவனுடைய வார்த்டே” 

யவதம் ச ால்லுகிறது,  

வானமும் பூமியும் ஒழிந்துய ாம் என் வார்த்மதகய ா 
ஒழிந்துய ாவதில்மை. – மத்யதயு 24 : 35, மாற்கு 13 : 31 

 யமலும், யவதம், யதவனுமடய வார்த்மதமயப்  ற்றி என்ன 
ச ால்லுகிறது என்று  ார்ப்ய ாம். கர்த்தருமடய யவதம் குமறவற்றதும், 
ஆத்துமாமவ உயிர்ப் ிக்கிறதுமாயிருக்கிறது. 

 இயயசுகிறிஸ்துவின் வார்த்மதகள், ச ான்னிலும், மிகுந்த 
 சும்ச ான்னிலும் விரும்  டதக்கதும், யதனிலும் யதன் கூட்டிைிருந்து 
ஒழுகும் சத ியதனிலும் மதுரமுள் துமாய் இருக்கிறது என்றும், நாம் 
 ங்கீதம் 19 : 7 – 10 வமர வா ிக்கும் ய ாது யதவனாகிய 
இயயசுகிறிஸ்துவின் வார்த்மதயின் மகத்துவத்மத அறிந்துசகாள் ைாம். 

  ாருங்கள், இன்று அயநக ஜனங்கள் இயயசு கிறிஸ்துவின் 
வார்த்மதயின் மகத்துவத்மத அறியாமல், தங்கம ப்  ைப் டுத்தும் டியும், 
தங்கள்  ிரச் மனகம த் தீர்க்கும் டியும் எங்சகல்ைாம் ச ன்று 
சகாண்டிருப் மத நாம் நம்முமடய கண்க ால் காணமுடிகிறது. 

 ஏன் இந்த அவநிமை? முக்கியமாக கிறிஸ்தவர்கள் என்று 
ச ால்ைிசகாள்ளுகிற, யதவனாகிய இயயசுகிறிஸ்துமவ மகிமமப் டுத்தாமல், 
தன்னுமடய  ாரம் ரிய  ம மயயும், மனுஷமரயும் மகிமமப் டுத்திக் 
சகாண்டிருக்கிறவர்களுக்யக இந்த  ீர்யகடான அவநிமைமம காணப் டுகிறது 
என் மத அறியமுடிகிறது. 

 யவதம் ச ால்லுகிறது, 

 “ த்தியத்மதயும் அறிவரீ்கள்;  த்தியம் உங்கம  விடுதமையாக்கும்.” 
என்றார் என்று, யயாவான் 8 : 32ல் காணைாம். இன்று அயநக ஜனங்களுக்கு 



 த்தியம் என்றால் என்ன? என் மத அறியாமல் கிறிஸ்தவர்கள் என்று 
தங்கம  மார்த்தட்டிக் சகாண்டிருக்கின்றனர்.  

 நான் இந்தக்காரியத்மத யவதத்தின் மூைம் சுட்டிக்காட்டுகியறன். 
 ாருங்கள்  த்தியத்மத அறிவரீ்கள்,  த்தியம் உங்கம  விடுதமையாக்கும், 
அதாவது ஆண்டவராகிய இயயசு கிறிஸ்துவுக்கு கீழ் டிவயத அந்த  த்தியம். 

 எப் டிசயன்றால்  த்தியம்  என் து யதவன்னுமடய வார்த்மதமயக் 
குறிக்கிறது. 

 நம்முமடய ஆண்டவராகிய இயயசு கிறிஸ்துயவ அந்த வார்த்மத 
என்றும், அந்த வார்த்மதயய உங்களுக்கு ஜீவன் சகாடுக்கிறது என்றும், 
யமலும் நீங்கள் அந்த வார்த்மதயில் நிமைத்திருந்தால் இவ்வுைகத்தின் 
 ாவமரணத்மத ரு ிப் ார்ப் தில்மை என்றும் யவதம் நமக்கு அழகாகச் 
சுட்டிக்காட்டுகிறது.  

 இமத நாம் யயாவான் 1 : 1 – 14 மற்றும் யயாவான் 8 : 51ஐ 
வா ிக்கும்ய ாது சதரிந்துக்சகாள் ைாம். 

 அதுமாத்திரமல்ை, யமலும் யவதம் ச ால்லுகிறது, கர்த்தராகிய இயயசு 
கிறிஸ்துவின் நாமத்மதத் சதாழுதுசகாள்ளுகிறவசனவயனா அவன் 
இரட் ிக்கப் டுவான் என்று அப்ய ாஸ்தைர் 2 : 21 மற்றும் யயாயவல் 2 : 32ல் 
நாம் வா ிக்க முடிகிறது, 

 அதாவது இயயசுகிறிஸ்துவின் நாமம் என் து “யதவனுமடய 
வார்த்மதயய” என்று நாம் சவ ிப் டுத்தின சுவிய ஷம் 18 : 13ல் காணைாம். 

 ஆகயவதான் நாம் ஒவ்சவாருநாளும், இந்த வல்ைமமயான, 
மகத்துவமான இயயசுகிறிஸ்துவின் வார்த்மதமய நம்முமடய வாழ்க்மகயில் 
 யன் டுத்தும்ய ாது, நாம் எல்ைா  ிரச் மனக ிைிருந்து விடுதமைப்ச ற்று, 
இயயசு கிறிஸ்துவின் ஒ ியாக மாறமுடியும் என்று ச ால்ைிக்சகாள்  
ஆம ப் டுகியறன். 



  ாருங்கள் நம்முமடய அப்ய ாஸ்தைனாகிய  வுலும் இமதயயதான், 
அதாவது யதவனுமடய வார்த்மதமயயய முக்கியப் டுத்தி எல்ைா 
நிரு ங்க ிலும் எழுதிமவத்திருக்கிறார். அவர் ச ால்லுகிறார், 

 இந்த ஜீவனுள்  யதவனாகிய இயயசுகிறிஸ்துவுக்காக, அதாவது 
யதவனுமடய வார்த்மதக்காக 

1. எனக்கு ைா மாய் இருந்தமவகள் எமவகய ா 
2. எனக்கு நன்மமயாய் இருந்தமவகள் எமவகய ா 
3. நான்  ைம் என்று எமவகம ச் ச ால்ைிக்சகாண்டு, சுமந்த 
நியாயப் ிரமாணத்மதயும் கூட “நஷ்டசமன்றும், குப்ம சயன்றும் 
எண்ணுகியறன்” என்று  ிைிப் ியர் 3 : 7,8 மற்றும் 11ல் நாம் 
வா ித்து சதரிந்துக்சகாள் ைாம். 

இப் டிப் ட்ட  ைமான யதவனுமடய வ னத்மதக் சகாண்டு, உங்கம ப் 
 ைப் டுத்த விரும்புகியறன். 

 

II. இமத நாம் தியானிக்கைாம், எப் டிசயன்றால் ஆண்டவராகிய  
இயயசுகிறிஸ்துவின்  ரிசுத்த ஆவிமயக் சகாண்டு நாம் இத்தமகய ச ரிய 
 ைத்மத தியானிக்கமுடியும். 

1. இயதா, தன்னுமடய ஜீவனுக்காக ஒடிக்சகாண்டிருகிறவர்கம ப் 
 ார்த்து, ஆண்டவராகிய இயயசுகிறிஸ்து ய சுகிறார். என் 
ஜனங்கய  என்னுமடய புஸ்தகமாகிய யவதத்மத யதடி 
வா ியுங்கள் அமவக ில் உங்கள் ஜீவன்  ரிபூரணமாய் 
இருப் மத அறிந்து சகாள் ைாம். என்று நான் உங்களுக்கு 
ஏ ாயா 34 : 16 மற்றும் யயாவான் 8 : 51, 1 ; 1 – 14ல் எழுதி 
மவக்கவில்மையா என்று, நம்மமப் ார்த்து வருத்தப் டுகிறார். 

அடுத்ததாக, 

2. எப் டி இந்த  ாவ உைகத்தில் தன்மனப்  ரிசுத்தமாய் 
மவத்துக்சகாள் முடியும் என்று கைங்குகிற 



யதவப் ிள்ம கம ப்  ார்த்து, ஆண்டவராகிய இயயசுகிறிஸ்து 
ய சுகிறார் 
மகயன, 
 என்னுமடய வார்த்மதகம க் சகாண்டு உன்மனப் 
 ரிசுத்தமாக்கிக் சகாள் முடியும் என்று  ங்கீதம் 119 : 9ல் நான் 
உங்களுக்கு ச ால்ைவில்மையா என்று யதவன் நம்மம  ார்த்து 
யகட்கிறார் 

அடுத்ததாக, 

3. நாங்கள் என்னத்மத உண்ய ாம், என்னத்மத உடுப்ய ாம் என்று 
கவமைப் டுகிற யதவப் ிள்ம கம ப்  ார்த்து ஆண்டவராகிய 
இயயசுகிறிஸ்து ய சுகிறார். 
 

ஆகாயாத்துப்  ட் ிகம க் கவனித்துப்  ாருங்கள், 
அமவகள் விமதக்கிறதுமில்மை, அறுக்கிறதுமில்மை, 
க ஞ் ியங்க ில் ய ர்த்துமவக்கிறதுமில்மை, ஆனாலும் 
 ரம ிதாவாகிய இயயசுகிறிஸ்து 
இமவகம ப் ிமழப்பூட்டவில்மையா? 
 காட்டு புஷ் ங்கம க் கவனித்துப் ாருங்கள் அமவகள் 
உமழக்கிறதுமில்மை, நூற்கிறதுமில்மை இமவகம  உங்கள் 
 ரம ிதாவாகிய இயயசுகிறிஸ்து உடுத்துவிக்கவில்மையா? 
 இமவகம ப்  ாதுகாக்கிற யதவன் உங்களுக்கு இமதவிட 
யமைாக ச ய்வார் என்று மத்யதயு 6 : 25 : 31ல் எழுதி 
மவக்கவில்மையா என்று யதவன் நம்முமடய இயைாமமமயப் 
 ார்த்து மிகவும் வருத்தப் டுகிறார். 

அடுத்ததாக, 

4. தனக்கு வியராதமாய் எழும்புகிற  ி ா ின் சகர்ச் ிப்ம ப்  ார்த்து 
 யந்து நடுங்குகின்ற ஜனங்கம ப்  ார்த்து கர்த்தர் ய சுகிறார். 
உனக்கு வியராதமாய் உருவாக்கப் டும் எந்த ஆயுதமும் 
வாய்க்காயதய ாம் என்று நான் உனக்கு ஏ ாயா 54 : 17ல்  



 தித்துமவக்கவில்மையா என்று நம்முமடய ஆண்டவராகிய 
இயயசுகிறிஸ்து நம்மமப் ார்த்துக் யகட்கிறார். 
 

5. யமலும், 
நான் மகவிடப் ட்யடன் என்று கவமைப் டுகிற மனுஷமனப் 
 ார்த்து, யதவனாகிய இயயசு கிறிஸ்து இப் டி ச ால்லுகிறார், 
 இமமப்ச ாழுதும் உன்மன மகவிட்யடன், ஆனாலும் 
உருக்கமான இரக்கங்க ால் உன்மனச் ய ர்த்துக் சகாள்யவன் 
என்று நான் அன் ாக, ஏ ாயா 54 : 7, 8 ல் ச ால்ைவில்மையா 
என்று யகட்கிறார். 
 

6. அடுத்ததாக, 
ஐயயா, நம்முமடய ஆண்டவராகிய இயயசு கிறிஸ்து 

நம்யமாடு ச ய்த உடன் டிக்மகமய மறந்துவிட்டாயர? என்று 
புைம் ிக் சகாண்டிருக்கிற ஜனங்கம ப் ார்த்து ச ால்லுகிறார். 
 
மகயன, மகய , 

மமைகள் விைகினாலும்  ர்வதங்கள் நிமை ச யர்ந்தாலும், 
என் கிரும  உன்மனவிட்டு விைகாமலும் என்  மாதானத்தின் 
உடன் டிக்மக நிமை ச யராமலும் இருக்கும் என்று நான் 
ஏ ாயா 54 : 10ல் எழுதி மவக்கவில்மையா என்று யதவனாகிய 
இயயசு கிறிஸ்து இப் டி யகட்கிறார். 
 

7. யமலும், நம்முமடய ஆண்டவராகிய இயயசுகிறிஸ்து நம்யமாடு 
ய   விரும்புகிறார். 
ஐயயா என் தாகத்மதயும், என்   ிமயயும் யார் தீர்ப் ார் என்றும், 
என்னிடத்தில்  ணசமான்றும் இல்மையய என்று புைம் ி 
சகாண்டிருக்கிறவர்கம ப்  ார்த்து இயயசுகிறிஸ்து இவ்விதமாய் 
ய சுகிறார். 



 ஓ தாகமாயிருக்கிறவர்கய , நீங்கள் எல்ைாரும் 
தண்ணரீ்க ண்மடக்கு வாருங்கள்,  ண்மில்ைாதவர்கய , நீங்கள் 
வந்து, வாங்கிச்  ாப் ிடுங்கள்; நீங்கள் வந்து,  ண்முமின்றி 
விமையுமின்றித் திராட் ர மும்  ாலும் சகாள்ளுங்கள் என்று 
நான் தான் ஏ ாயா 55 : 1ல் எழுதி மவத்திருக்கியறயன சகாஞ் ம் 
யவதத்மதத்தான் திறந்து  ாருங்கள் என்று நம்மமப் ார்த்து 
கதறுகிறார். 
 

8. யமலும், 
ஐயயா என்னுமடய வாழ்க்மகயில்  மாதானயம இல்மையய 
என்று தவித்துக்சகாண்டிருக்கிற தம்முமடய ஜனங்கம ப் 
 ார்த்து இயயசு கிறிஸ்து ச ால்லுகிறார், மகயன, என் மகயன, 
கைங்கயவண்டாம்.  

 மாதானத்மத உங்களுக்கு மவத்துப்ய ாகியறன், 
என்னுமடய  மாதானத்மதயய உங்களுக்குக் சகாடுக்கியறன். 
உைகம் சகாடுக்கிற  ிரகாரம் நான் உங்களுக்குக் 
சகாடுக்கிறதில்மை. உங்கள் இருதயம் கைங்காமலும் 
 யப் டாமலும் இருப் தாக என்று நான் தாயன யயாவான் 14 : 
27ல் அழகாக வடித்து மவக்கவில்மையா? என்று நம்முமடய 
யதவன் நம்மமப் ார்த்து குமுறுகிறார் 

. 
9. அடுத்ததாக, 

எப்ச ாழுது புைம் ிக்சகாண்டிருக்கிற மனுஷமனப்  ார்த்து 
ச ால்லுகிறார். 
உங்கள் புைம் மை ஆனந்தக்க ிப் ாக மாறப் ண்ணுயவன் என்று 
 ங்கீதம் 30 : 11ல் எழுதவில்மையா என்று இயயசு ய சுகிறார். 

10. அடுத்ததாக, 

யார் எங்களுக்குப் ய ாதிப் ார்? யார் எங்கம  
ச ம்மமயான வழியியை நடத்துவார் என்று கைங்குகிற சதய்வப் 



 ிள்ம கம ப்  ார்த்து அன்பு தகப் னாகிய இயயசு கிறிஸ்து 
இவ்விதமாக ச ால்லுகிறார். 

நான் உனக்குப் ய ாதித்து, நீ நடக்கயவண்டிய வழிமய 
உனக்குக் காட்டுயவன், உன்யமல் என் கண்மண மவத்து, உனக்கு 
ஆயைா மன ச ால்லுயவன் என்று  ங்கீதம் 32 : 8ல் 
ச ால்ைியிருக்கியறன் என்கிறார். 

11. வாருங்கள், அடுத்த வ னத்மதப்  ார்க்கைாம். 
எனக்காக யார் யுத்தம் ச ய்வார்கள்? என்று தவித்து 
நிற்கிறவர்கய ? நீங்கள்  யப் டயவண்டாம் என்று யதவன் 
ச ால்லுகிறார். 
எப் டிசயன்றால், 
  கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் ண்ணுவார் நீங்கள் 
சும்மாயிருப் ரீ்கள் என்று யாத்திராகமம் 14 : 14ல் 
எழுதவில்மையா என்று யதவன் ச ால்லுகிறார். 

 
12. கமட ியாக, 
எங்க ிடத்தில் அன்பு ச லுத்த யாரும் இல்மையய என்று 
தவித்து கண்ணயீராடு நிற்கிற உங்கம யும், என்மனயும்  ார்த்து 
நம்முமடய ஆண்டவராகிய இயயசு கிறிஸ்து ய சுகிறார். 
இயதா, 
  உங்களுக்காக மகிமமயின் யதவனாகிய நான் 
மனுஷரூ மாய் மாறி, உங்க ிடத்தில் அன்பு ச லுத்துவதற்காக 
இறங்கி வந்யதயன! இமத ஏன் நீங்கள் இன்னும் அறியாமல் 
இருக்கிறரீ்கள். 
 
  இவ்வ வு ச ரிய தியாகத்மத ச ய்த நான், மற்ற 
எல்ைாவற்மறயும் உங்களூக்குத் தரமாட்யடஓ என்று நம்மமப் 
 ார்த்து, யயாவான் 3 : 16, யராமர் 8 : 32, 1தீயமா 3 : 16 
இவற்றின் மூைம் யகட்கிறார். 



  ஆகயவ என் அன்புள்  ஜனங்கய  நீங்கள்  யப் ட 
யவண்டாம். 
  உன்மனக் காக்கும் டியாகவும், உன்மன 
இரட் ிக்கும் டியாகவும், உன்மனத் தப்புவிக்கும்  டியாகவும் நான் 
உன்னுடயன இருக்கியறன் என்று கர்த்தராகிய இயயசு கிறிஸ்து 
நம்மமப்  ார்த்து ச ால்லுகிறார். எயரமியா 1 : 8, 19 

 

III * இயயசு கிறிஸ்து * 

என் தாய் எனக்குப் ால் சகாடுப் மத நிறுத்தினாள்  

என் தந்மத என்மன சுமப் மத விட்டுவிட்டார்  

என்  யகாதரர் என்னிடத்தில் அன்பு ச லுத்துவமத நிறுத்தினர்.  

என் நண் ர் எனக்கு உதவி ச ய்வமத நிறுத்திவிட்டனர். 

 

இந்த சூழ்நிமைமய எதிர்ப் ார்க்காத நான் 

கைங்கிப் ய ாயனன் 

ஐயயா! நான் என்ன ச ய்யவன் 

எனக்கு உதவிச் ச ய்ய யாரும் இல்மையய! 

என்று  கண்ணரீ் விட்ட ய ாது 

என் கண்ணமீரத் தாங்குவதற்காக  

ஒருவர் எனக்காக காத்திருந்தார் 

நான் அவமர அயநகம் தரம்  ார்த்திருக்கியறன்  

ஆனால் நான் அவமர அ ட்மட ச ய்ய வில்மை, 
[கண்டுசகாள்ம ல்மை]  



இப்ச ாழுது அவர் ய  த்சதாடங்கினார், 

மகயன, இயதய ாை அனாமதயாக வாழ் வர்க ின் கண்ணமீரத் 
துமடப் தற்காக வந்த இயயசு நான் தான் என்று ச ால்ைி அன் ின் 
முத்தங்க ால் என்மன முத்தமிட்டார். அவர் முத்தமிட்டய ாது, 
என்னுமடய துக்கம் அந்த முத்தத்தில் மமறந்து ய ாயிற்று என்ன 
ஆச் ரியம்.......... 

- இப் டிக்கு, 

இந்த உைகத்தில் மகவிடப் ட்ட, ஆனால் இயயசுவின் அன் ினால் 
நிமைநிறுத்தப் ட்ட உங்கள் அன்பு  யகாதரன். 

 

* யாமர கனம்  ண்ணயவண்டும் * 

“என்மனக் கனம் ண்ணுகிறவர்கம  நான், அதாவது கர்த்தராகிய 
இயயசுகிறிஸ்துவாகிய நான் கணம்  ண்ணுயவன்.” 

எப் டிசயன்றால், 

என்னுமடய வார்த்மதயின் டி எனக்குக் கீழ் டிகிறவர்கம யும், 
என் வார்த்மதக்குச் ச விக்சகாடுக்கிறவர்கம யும் நான் கனம் 
 ண்ணுயவன்.” – 1  ாமுயவல் 2 : 30 

 

* யதவனுமடய வார்த்மத எப் டிப் ட்டது? * 

 யதவனாகிய இயயசுகிறிஸ்துவின் வார்த்மதயானது ஜீவனும் 
வல்ைமமயும் உள் தாயும், இருபுறமும் கருக்குள்  
எந்தப் ட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும், ஆத்துமாமவயும் ஆவிமயயும், 
கணுக்கம யும் ஊமனயும்  ிரிக்கத்தக்கதாக உருவக்குத்துகிறதாயும் 
இருதயத்தின் நிமனவுகம யும் யயா மனகம யும் 
வமகயறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது. எ ிசரயர் 4 : 12 



எல்ைாக்காரியங்களும் 

யதவ வ னத்தினாலும் சஜ த்தினாலும்  ரிசுத்தமாக்கப் டும்.  
1தீயமாத்யதயு 4 : 5 

 

 

 

=========================================================================== 

 

 

உனக்கு இங்தே என்ன இருக்ேிறது? உனக்கு இங்தே யார் இருக்ேிறார்ேள்? 

ஏன் நம்முமடய ஆண்டவராகிய இயயசுகிறிஸ்து நம்மமப்  ார்த்து இந்த 
யகள்விமயக் யகட்க யவண்டும். சகாஞ் ம் இந்தக் காரியத்மதப்  ற்றி 
 ிந்திக்கைாம். 

 

யவதம் ச ால்லுகிறது, 

 நம்மம ஆ ீர்வதிப் து தான் யதவனுக்குப்  ிரியம் என்றும் 
(எண்ணாகமம் 24 : 1) 

 நாம் ஆ ிரகாமின் ஆ ீர்வாதத்திற்குப்  ாத்திரமாய் இருக்கியறாம் 
என்றும். (கைாத்தியர் 3 : 14) 

 நாம் யநாய் இல்ைாத வாழ்க்மகமய வாழயவண்டும் என்றும் (உ ாகமம் 
7 : 15, 14) 

 நாம் யதவனுக்காக எழுந்து  ிரகா ிக்க யவண்டும் என்றும் (ஏ ாயா 60:1) 

 நம்முமடய யதவனாகிய இயயசுகிறிஸ்து விரும்புகிறார் என்றும் 
யவதம் நமக்குச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. 



 இமத யவதத்தின்மூைம் உங்களுக்குச் ச ால்ைிக்சகாள்  
ஆம ப் டுகின்யறன்,  எப் டிசயன்றால். 

 “இயயசுதாயம நமது ச ைவனீங்கம  ஏற்றுக்சகாண்டு நம்முமடய 
யநாய்கம ச் சுமந்தார்” என்று யவதம் நமக்குச் ச ால்லுகிறது இமத நாம் 
ஏ ாயா 53 : 4 மற்றும் 8 : 17ல் வா ிக்கைாம். 

 

 ஆனால் நாயமா இன்னும் குணமாகாமலும், யவதத்திலுள்  
வாக்குத்தத்தங்கம ப் ச ற்றுக்சகாள் ாமலும் இருக்கியறாம். நாம் 
குணமாகாமல் யநாயுடன் வாழ்வமதப்  ார்த்த யதவன் இவ்விதமாய் 
ச ால்லுகிறார். 

 “கீயையாத்தியை  ி ின் மதைம் இல்மையயா? இரணமவத்தியனும் 
அங்யக இல்மையயா?  ின்யன ஏன் என் ஜனமாகிய குமாரத்தி 
ச ாஸ்தமமடயாமற் ய ானாள்? – எயரமியா 8 : 22. 

 அதாவது, யதவன் ச ால்லுகிறார். 

என்னிடத்தில் உங்கம  குணமாக்கும் டியாக  ி ின் மதைம்ய ான்ற 
வல்ைமமயான வார்த்மதகள் இல்மையா? அதுமாத்திரமல்ை, நான் உன்மன 
குணமாக்குகிற இரணமவத்தியன் என்று, யாத்திராகமம் 15 : 26ல் 
ச ால்ைவில்மையா? 

  ின்யன ஏன் நீங்கள் இன்னும் குணமாகவில்மை இமததான், அதாவது 
நாம் ஏன் இன்னும் குணமாகாமல் இருக்கியறாம், என் மதப் ற்றி யவதத்தின் 
மூைம் தியானிக்கைாம். 

 

யவதம் ச ால்லுகிறது 

 நம்முமடய  ாவங்கய , அதாவது நம்முமடய இருதயம்  ழுதமடந்து 
இருப் யத என்று – ஏ ாயா 58 : 2 லும் 



யமலும்: 

 இந்த ஜனங்கள் தங்கள் வாயினால் என்னிடத்தில் ய ர்ந்து, தங்கள் 
உதடுக ினால் என்மனக் கனம்  ண்ணுகிறார்கள். அவர்கள் இருதயயமா 
எனக்கு தூரமாய் விைகியிருக்கிறது. அவர்கள் எனக்குப்  யப் டுகிற  யம் 
மனுஷராயை ய ாதிக்கப் ட்ட கற் மனயாயிருக்கிறது. என்று ஏ ாயா 28 :13 

லும் நாம் காணமுடிகிறது. இப் டியாக நம்முமடய இருதயம்  ழுது 
அமடந்து இருப் யத. நாம் குணமாகாமல் இருப் தற்குக் காரணம். 

 நம்முமடய இருதயம்தான், யதவனுக்கு அவ ியம் எப் டிசயன்றால், 
 மழய ஏற் ாட்டின்  டி யதவனுக்சகன்று ஒரு  ரிசுத்த ஆ ரிப்புக் கூடாரம் 
உருவாக்கப் ட்டிருந்தது. எதற்காகசவன்றால் அவர் வந்து வா ம் ச ய்யும் 
 டியாகவும் அங்யகயிருந்து தம்முமடய  ிள்ம க ிடத்தில் 
ய சும் டியாகவும் என்று யவதம் ச ால்லுகிறது. (எ ிசரயர் 9ம் அதிகாரம்). 

 

 ஆனால் புதிய நியமத்தின் டி, நம்முமடய ஆண்டவராகிய 
இயயசுகிறிஸ்து மகக ினால் கட்டப் ட்ட ஆையத்தில் வா ம் ச ய்யாமல், 
நம்முமடய இருதயங்க ில் வா ம்  ண்ணும் டியாக விரும்புகிறார் என்று 
யவதம் ச ால்லுகிறது. 

 

 இமதத்தான் அப்ய ாஸ்தைனாகிய  வுல் இவ்விதமாக வர்ணிக்கிறார். 
எப் டிசயன்றால், 

 நாம் யதவனுமடய ஆையமாகிருக்கியறாம் என்றும் – 1 சகாரி 3 : 
16லும் 

  நாம்  ரிசுத்த ஆவியின் ஆையமாயிருக்கியறாம் என்றும் – 1 சகாரி 6 : 
19லும் 

 நாம் ஜீவனுள்  யதவனுமடய ஆையமாயிருக்கியறாம் என்றும் – 
2சகாரி 6 : 16லும் நமக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறார். 



 ஆகயவதான் இந்த ஆையம் சுத்தமாய் இராத  ட்ச் த்தில் நாம் 
என்னதான், ஆையத்தில் ச ன்று ஆராதமனச் ச ய்தாலும், நாம் ஒருய ாதும் 
குணமமடய முடியாது என்று சத ிவாகச்ச ால்ைி சகாள்ளுகியறன். 

 

 இத்தமகய காரியத்மத நான்  ின்வருமாறு, யவதத்தின் மூைம் 
ச ால்ைிக்சகாள்ளும் டி ஆம ப் டுகியறன், 

 யவதம் ச ால்லுகிறது, 

  கணவனானவன் தன் தகப் மனயும், தாமயயும் விட்டுப் ிரிந்து 
தன் மமனவியுடன் இம ந்திருப் ான், அதாவது, கணவனும், மமனவியும் 
மாம் த்தின் டி சவவ்யவறாக இருந்தாலும், அவர்கள் இருதயத்தின் டி, 
அதாவது ஒயர ஆவியாய் மாறிவிடுகின்றனர். (எய  ியர் 5 : 31 - 33) 

 

 அதாவது கண்வனின் இருதயமும், மமனவியின் இருதயமும் ஒன்றாக 
மாறிவிடுகிறது. அப்ச ாழுதுதான் அவர்களுமடய வாழ்க்மக என்கிற கப் ல் 
யமடு,  ள் ங்கள் இல்ைாமல் யநராக மகிழ்ச் ியுடன் ச ல்ைமுடியும். 

 

 அதுய ாைத்தான் மணவாட்டியாகிய நம்முமடய இருதயம், நம்முமடய 
மணவா னாகிய இயயசுகிறிஸ்துவுடன் ஒன்றி ய ாகும்ய ாதுதான், அதாவது 
ஒயர ஆவியாக மாறும்ய ாது தான் நாம் குணமமடய முடியும். 

 இமத யவதம் நமக்கு மிக அழகாக ச ால்லுகிறது, 

எப் டிசயன்றால், 

 கர்த்தயராடிம ந்திருக்கிறவனும், அவருடயன ஒயர 
ஆவியாயிருக்கிறான் என்று 1 சகாரி 6 ; 17ல் நாம் காண்முடிகிறது. 



 ஆனால் நாயமா,  குணமமடயாத டி நம்முமடய இருதயத்மத உைக 
ஆம க ின் யமல் மவத்துக்சகாண்டு, அதாவது உைகத்மத 
யந ிக்கிறவர்கா ாக வாழ்ந்து சகாண்டிருக்கியறாம். 

 இப் டியாக தன்னுமடய வாழ்க்மகமய நடத்திக்சகாண்டு, தன்னுமடய 
 ாவங்க ினால் இந்த உைகத்தில் மரித்துக்சகாண்டிருக்கிற 
ஜனங்கம ப் ார்த்து நம்முமடய யதவனாகிய இயயசுகிறிஸ்து இப் டியாக 
ய சுகிறார். 

 மகயன, மகயன. 

  உனக்கு இங்யக என்ன இருக்கிறது? உனக்கு இங்யக யார் 
இருக்கிறார்கள்? ஏ ாயா 22 : 16 

 

இத்தமகய காரியத்மத நான் யவதத்தின்மூைம், அதாவது  ிை உதாரணங்கள் 
மூைமாய் வி க்கிக் காட்டுகியறன். யவதத்தில்  ிை மனிதர்கள், தங்கள் 
இருதயத்மத யதவனிடம் இருந்து விைக்கினதால், அவர்களுக்கு ஏற் ட்ட 
துன் த்மதயும் அதனால் அவர்கள் யதவன் சகாடுத்த ஆ ீர்வாதத்மத இழந்து 
ய ானமதயும் நாம் ஒரு  ிைவரிக ில்  ின்வருமாறு காணைாம். 

 

1) முதைாவதாக நான் உங்களுக்குக் காண் ிக்க ய ாகிற மனுஷன் ஆதாம்: 

நம்முமடய ஆண்டவராகிய இயயசுகிறிஸ்துவின் முதல் 
ஆவிக்குரிய மகன். 

யவதம் இவ்விதமாய் ச ால்லுகிறது 

இந்த மனுஷமன தம்முமடய  ாயைாக, அதாவது தம்முமடய 
மகிமமமய அவனுக்குத் தந்தார் என்றும், 

அதுமாத்திரமல்ை 



தன்னுமடய ஜீவசுவா த்மத அவனுக்குத் தந்தார் என்றும் யவதம் 
நமக்குக் காட்டுகிறது. – ஆதி 1 : 27, 2 : 7 

இதினிமித்தமாக ஆதாமின் ஆவியும், யதவனாகிய 
இயயசுகிறிஸ்துவின் ஆவியும் ஒன்றாகயவ இருந்தது. ஆகயவ 
தான் ஆதாமின் வாழ்க்மகயுல் எப்ச ாழுதும்  ந்யதாஷம் மட்டுயம 
காணப் ட்டது. 

 

 தன்னுமடய மகமனப்  ார்ப் தற்காக, நம்முமடய 
ஆண்டவராகிய இயயசுகிறிஸ்து  ரயைாகத்தில் இருந்து இறங்கி 
வருவார்.  ாருங்கள் என்ன ஒரு அழகான ஐக்கியம். 
இமதப் ார்த்து யதவதூதர்கய  ச ாறாமமப் ட்டிருப் ார்கள். 

 அதுமாத்திரமல்ை, நம்முமடய யதஅன் ஆதாமிற்கு 
துமணயாக ஒரு ஏவாம யும்  ரி ாகக்சகாடுத்திருந்தார். ஆனால் 
அவர் ஒயர ஒரு நி ந்தமனமய அவனுக்கு முன் ாக 
மவத்திருந்தார். அதுசவன்னசவனில், 

 மகயன, நீ வா ம் ச ய்கிற இந்த ஏயதன் யதாட்டத்தில் ஒரு 
ச ால்ைாத மனுஷன் உண்டு, அவன் நன்மமதீமமமய 
அறிந்தவன். அவன் ச யர்  ாத்தான், அதுமாத்திரமல்ை 
அவனுக்கு அயநக ச யர்களும் உண்டு. அவன் மற்றவர்கம  
வஞ் ித்து அவர்களுமடய இருதயத்மத ய தப் டுத்துகிறவன். 
ஆகயவ நீ அவயனாடு எந்த ஐக்கியமும் மவக்கயவண்டாம் என்று 
அறிவுமர ச ால்ைியிருந்தார். 

 ஆனால் இந்த மனுஷயனா, யதவனாகிய 
இயயசுகிறிஸ்துவின் அறிவுமரமய மறந்து, தன்னுமடய 
இருதயத்மத அந்த ச ால்ைாங்கனாகிய  ாத்தானுக்கு 
சகாடுத்துவிட்டான். இதன் நிமித்தம் இந்த ஆதாம் 
எல்ைாவற்மறயும் இழந்து, ஒ ிந்துக்சகாண்டிருந்தான்.  ாருங்கள், 
அப்ச ாழுது நம்முமடய கர்த்தராகிய இயயசு அந்த 



யதாட்டத்திற்கு வருகிறார். அங்யக தம்முமடய மகமன 
காணாமல் அங்கைாய்ப்புடன்  த்தமிட்டு, ஆதாயம நீ எங்யக 
இருக்கிறார் என்றார். 

 இந்த  த்தத்மதக்யகட்ட ஆதாம், ஆண்டவயர நான் 
உம்முமடய  த்தத்மதக் யகட்டு நிர்வாணியாயிருப் தினால் 
 யந்து ஒ ித்துக்சகாண்யடன் என்றான். 

 அப்ச ாழுது, நம்முமடய ஆண்டவராகிய இயயசுகிறிஸ்து 
ஆதாமமப் ார்த்து, மகயன ஏன் நீ நிர்வாணியாய் மாறினாய், 
“உனக்கு இங்யக என்ன இருக்கிறது”, உனக்கு இங்யக யார் 
இருக்கிறார்? என்றுஅங்கைாய்ப்புடன் யகட் தாக நாம், 
ஆதியாகமம் 3 : 9 – 11 வமர வா ிக்கும்ய ாது அறிந்து 
சகாள் ைாம். 

ஏன் அவன் நிர்வாணியாய் மாறினான். 

 முதைாவதாக, 

 அவன் தன் இருதயத்மத, மனுஷனுக்குக் கீழ்ப் டியும் 
 டியாகக் சகாடுத்தான். 

இரண்டாவதாக, 

 ஆதாம் யதவனுமடய வார்த்மதமய அ ட்மட 
ச ய்கிறவனாகக் காணப் ட்டான். 

 மூன்றாவதாக, 

 இந்த மனுஷன், யதவன் தனக்குக் சகாடுத்த மகிமமயின் 
இரட் ிப்ம யும், அ ியஷகத்மதயும் தன்னுமடய மமனவிக்குக் 
கற்றுக்சகாடுக்க மறந்துய ானான். 

 இமத அறிந்த  ாத்தான், இயதா இரட் ிப்ம யும், 
அ ியஷகத்மதைமும் இல்ைாத அவன் மமனவியின் மூைம் 



ஆதாமம வஞ் ித்துப்ய ாட்டான் என் மத அறிந்து சகாள் ைாம் 
என் அருமமயான  ிள்ம கய , ஒருயவம  

 நம்முமடய வடீ்டிலும் நாம் இப் டியாகயிருப்ய ாமானால் 
அதாவது ஒருவர் இரட் ிக்கப் ட்டு மற்றவர் இரட் ிக்கப் டாமலும் 
இருப்ய ாமானால் உடனடியாக அந்த இரட் ிக்கப் டாத ந மர 
இரட் ிப் ிற்குள் ாக நடத்தும் டியாக நாம் யதவனிடம் சஜ ம் 
 ண்ணுயவாமாக. நாம் இந்த ஆதாமமப்ய ாை, நம்முமடய 
ஆண்டவராகிய இயயசுகிறிஸ்து வரும்ய ாது, நிர்வாணியாய் 
இருக்கயவண்டாம். 

2. அடுத்ததாக, இரண்டாவது மனுஷன் – எைியா தீர்க்கதரி ி 

யவதம் ச ால்லுகிறது, 

 இந்த மனுஷன் தனிமனிதனாக இருந்துசகாண்டு 
சதய்வகிரும யுடன் ஆகாப் இராஜாவுடன் ய ாராடினான் என்றும், 

 யதவனாகிய இயயசுகிறிஸ்து, இந்த எைியாமவக்சகாண்டு 
அயனக அற்புதங்கம யும், அதி யங்கம யும் ச ய்தார் என்றும் 
(1இராஜாக்கள் 17ம் அதிகாரத்தில் காணைாம்) 
அதுமாத்திரமல்ைாமல், கர்த்தயர சதய்வம் என்று 
ஜனங்கச ல்ைாம் அறிந்து சகாள்ளும் டியாகச் ச ய்தான் (1 
இராஜாக்கள் 18 : 39) என்றும் யவதம் ச ால்லுகிறது. 

 யமலும் யதவனுக்கு முன் ாக முழங்கால் இடாத  ாகாைின் 
தீர்க்கதரி ிகம , ஒருவனாக இருந்து சவட்டிப்ய ாட்டான் என்றும் 
நாம் 1 இராஜாக்கள் 18 : 40 ல் வா ிக்கும்ய ாது அறிந்துக் 
சகாள் ைாம். 

 இப் டியாக, யதவனால் ஓடிக்சகாண்டிருந்த எைியா 
தீர்க்கதரி ி இப்ச ாழுது, ஒரு குமகயிங்கீழ் மடங்கி 
 டுத்துக்சகாண்டிருக்கிறார் என்று நாம் 1இராஜாக்கள் 19 : 9 ல் 
வா ிக்கும்ய ாது சதரிந்துசகாள் ைாம். இமதப் ார்த்த நம்முமடய 



ஆண்டவராகிய இயயசு கிறிஸ்து, எைியாமவப் ார்த்து “மகயன 
உனக்கு இங்யக என்ன இருக்கிறது, உனக்யக இங்யக யார் 
இருக்கிறார்கள்” என்று யகட் தாக நம்முமடய யவதம் 
1இராஜாக்கள் 19 : 9-ல்  திவு ச ய்து இருக்கிறது. ஏன் இந்த 
சூழ்நிமை எைியா தீர்க்கதரி ிக்கு ஏற் ட்டது என்ன? 

யவதம் ச ால்லுகிறது. 

இவ்வ வு நாட்க ாக யதவமனப் ார்த்து ஓடிக் 
சகாண்டிருந்த அவருமடய இருதயம், இப்ச ாழுது சகர்ச் ிக்கிற 
 ிங்கம்ய ால் இருக்கிற  ி ா ின் மக ாகிய யய ய மைப் ார்த்தது 
என்று யவதம் நமக்கு 1இராஜாக்கள் 19 : 2, 3 ல் சத ிவாகக் 
காட்டுகிறது. 

அதாவது எைியா தீர்க்கதரி ி யதவனுக்குப்  யப் டுவதற்குப் 
 திைாக முதல்தடமவயாக ஒரு மனுஷிமயக் கண்டு யந்தான். 
யவதம் இத்தமகய காரியத்மத  ின்வருமாறு ச ால்லுகிறது. அது 
என்னசவன்றால். 

மனுஷனுக்குப்  யப் டும்  யம் கண்ணிமய வருவிக்கும் 
என்று நீதிசமாழிகள் 29 : 25ல் வா ிக்கைாம். 

இந்த  யம் எைியா தீர்க்கதரி ியின் வாழ்க்மகயில் ஒரு 
கன்ணிமய வருவித்தது. 

இதினிமித்தமாக எைியா தீர்க்கதரி ி, யதவனாகிய 
இயயசுகிறிஸ்து தம்மம அனுப் ினதின் யநாக்கத்மத மறந்து 
ய ானார் என்றும் நாம் காணமுடிகிறது. 

என் அருமமயான ஜனங்கய , ஆகயவதான் நம்முமடய 
ஆண்ட்வராகிய இயயசுகிறிஸ்து நம்மிடம் தங்கத்மதயயா, 
மவரத்மதயயா அல்ைது த ம ாகத்மதயயா, காணிக்மகயயா 
எதிர்ப் ார்க்காமல், அவர் நம்மம யநாக்கி இவ்விதமாக 
ச ால்லுகிறார், என் மகயன, என் மகய ! 



உன் இருதயத்மத எனக்குத்தா! உன் கண்கள் என் 
வழிகம  யநாக்கியய இருப் தாக! – நீதிசமாழிகள் 23 : 26 

- உங்கள்  ிரியமான  யகாதரன். 

 


