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ENC-4-TA 

 

இ"ைற%& கிறி*தவ-க.%& ேதவ" அள2%&3 

ஊ%க3 - நிக78சி 4 

நீ+க- எதி1ெகா-45 67நிைலகளி; ேதவ> உ+கைள ஊABவிAB5 அDபவFைத ெபற விH5Iகிறீ1களா? 
ெபH5பாலானவ1க- ஒMெவாHநா45 உலகFைதேய த+க- ேதா-களி; OமQR நடTபR ேபா>ற உண1Vட> 
வா7QRெகாWXHAகிறா1க-. அவ1கைள ேசா1வைடயV5 BழTபமைடயV5 ெச\]5 பிர_சைனக- 
67QதிHTபைத உண1கிறா1க-. அவ1க- அதிகமாக கவைல ப`கிறா1க-. வா7Aைகேய ைகமீறி ேபானR ேபால 
ேதா>aகிறR. இத> விைளவாக, அவ1க- த+க- உண1Vகைள கd`Tப`FRவதeB கXனTப`வேதா` 
சQேதாஷமாக இHTபR அாிதானதாக காWகிறா1க-. அTபXTபdட உண1Vதா> உ+க4AB5 இHAகிறதா? 
மeறவ1க4AB பல சQேதக+க- இHAகலா5. உ+க- கடQத கால பாவ+கைள ேதவ> ம>னிFRவிdடா1 எ>a 
உ+க4AB எTபX நி_சயமாக ெதாி]5? அ;லR, நீ+கேள ேகdXடலா5, “ெஜயi-ள வா7Aைக வா7வR5 
கிறிjRவி> சQேதாஷFைத அDபவிFR ஒMெவாH ெநாX]5 சமாதானFேதா` இHTபR எTபX?  

ஜா> அ>ெக1ேப1கி> இQத நிக7_சியி; நா+க- பதிலளிAக இHAB5 ேக-வி: “உ+க- பாவ+கைள ேதவ> 
ம>னிFRவிdடா1 எ>a எTபX நி_சயமாக ெசா;லiX]5? எ+கேளா` இைணQRெகா;l5பX உ+கைள 
வரேவeகிேறா5.  

 

****** 

 

Dr. ஜா> அ>ெக1ெப1A:     வரேவeகிேறா5. ேதவ> தமR Bமாரைன விOவாசிAகிறவ1க4AB மd`5 
அHைமயான இைவ அளிAகிறா1 எ>a உ+க4AB ெதாி]மா? அR எ>ன? அRதா> அவHைடய சமாதான5 
எ>D5 ஈV. ேவத5 qaகிறR, “எ;லா IFதிAB5 ேமலான ேதவ சமாதான5 உ+க- இHதய+கைள]5 உ+க- 
சிQைதகைள]5 கிறிjR இேயOVAB-ளாக காFRெகா-45.” 

ேவa விதமாக ெசா>னா;, ேதவ> கிறிjதவ வா7Aைகைய கிறிjதவ1க- சQதிAB5 பிர_சைனகைள]5 ேபாராdட 
67நிைலகைள]5 ேமeெகாW` ெவeறி ெபH5பXயாக வXவைமFதிHAகிறா1. எதி1பாராதவிதமாக, உWைமயான 
பல கிறிjதவ1க- ேதவ> விH5Iகிறதான இQத சமாதானFைத அDபவிAகாம; இHAகி>றன1. இ>ைறய 
நிக7_சியி; ஏ> அTபXயாகிறR எ>பைத பா1Aக இHAகிேறா5, நாம எTேப1பdட 67நிைலைய 
எதி1ெகாWXHQதாl5 சாி அதி> மFதியி; எTபX ேதவ சமாதானFைத ெபறiX]5  எ>a பா1Fதிடலா5.  

ஆனா நீ+க ெபH5பாl5 ெசா;கிற காாிய5, “ஜா>, எ>ேனாட 67நிைல உ+க4AB IாியாR,. ராFதிாியில 
எ>னால u+க iXயல. IரW` IரW` ப`கிேற>, எ>Dைடய B`5பFைத நிைனAகிற>, எ> ேவைள, எ> 
ெபாHளாதார5. எ>Dைடய மனைத திைசதிHTப வழியி;ைல. நாைளAB நடAக ேபாகிற ேகdட காாிய+கைள பeறி 
எ>னா; கவைல படாம இHAக iXயல.”  

சாி, இைத பeறி ெகாvச5 ேபசலா5. உ+க4ைடய கிறிjதவ வா7வி; நீ+க- அDபவிAக ேவWXய உ+க- 
சQேதாஷ5 சமாதானFதி; திH`5 சிலவeைற பdXயி; ேபாd` ைவFதிHAகிேற>. உ+க4AB இதி; ஏதாவR 
ெபாHQRகிறதா எ>a பாH+க-, Rவ+கிடலா5, நீ+க எைத ஏeaெகா-கிறீ1க- இயeைக சீeறFதி> தாAகFதி; 
பாதிAகTபdடவ1க-, ஆeறி; ெவ-ள5 IரWேடா`5ேபாR கைரைய கடQR w`க4AB- IBQR ெகா-4த;, 
6றாவளிக- w`கைள]5 கdXட+கைள]5 வாாிAெகாW` ேபாவR, அjதிபாரFைத உlAகி ஒ>aேம 
இ;லாதபX தைரமdடமாAB5 xக5ப+க-, இQத மாதிாியான காாிய+க- உ+க- வா7Aைகேய iXQRவிdடR 
ேபால விரAதிைய]5 கவைலைய]5 [பயFைத]5 உWடாAகிடாதா? ஒHேவைள நீ+க- இயeAைக சீeறFதா; 
பாதிTபைடQததா; கவைலபடலா5 அ;லR உ+க- நWபைர பeறி கவைலபடலா5 உ+க- நWபHAB ேநாிdட 
நிைல நாைள நமAB5 வQRவி`ேமா எ>a அ_ச5 கலQத கவைல உ+க4AB ஏeTபdXHAகலா5. இத> விைளV, 
உ+க4AB சமாதான5 இHAகாR.  

அ;லR, உ+க4ைடய ேவைலைய இலQதி`w1கேளா எ>ற அ_சFதா; கவைலபடலா5, அTபX நடQதா உ+க 
B`5பFைத காTபாeற iXயாR. இதிl5 ேமாசமா, சில1 ஏeAகனேவ ேவைல ேபானதா; அதிக மன அzFதFதி; 
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காணTபடலா5 இTப எ>ன ெச\றR>D ெதாியாம; இHAகலா5. உ+க4ைடய ேவைலைய இழQதாl5 
சமாதானமா இHAக iX]மா?  

உ+களி; Iதிதாக திHமணமானவ1க- அ;லR வயதானவ1க- ஊதிய ெதாைக மea5 பிAசd வHமானFதி; 
வா7QRெகாWXHAகலா5, உ+க4AB வHமான5 ெகாvச5 BைறV பdடாேலா அ;லR ெசலVக- ெகாvச5 
அதிகாிFதாேலா, உ+க4AB சிAக; ஏeTப`5. அTபX நடAக வா\TபிHAகிறR எ>a உ+க4AB ெதாி]5ேபாR, 
சQேதாஷ5 இHAகாR அதினா; சமாதானi5 இHAகாR.  

ேவaசில1 சQெதாஷமி;லாத திHமண பQதFதி; இHAகிறா1க-. நீ+க இைத சாி ெச\ய எMவளேவா 
iயeசிFதிHAகிறீ1க-, ஆனா வா7Aைக ேபாராdடமாேவ இHAகிறR.  

ஆனா இQத கவைலயினா; உWடாB5 ெபாிய பிர_சைன எ>னெவ>றா; அR உ+க- உட;நலFதி; பாதிTைப 
ஏeTப`Fதி இaதியி; மரணFதிeேக ெகாW` நிaFதிட வா\TI-ளதாக இHAகிறR. நமR உட; நல5 B>றினா;, 
ந5iைடய மீதi-ள நாdகளி; சாியான ஒz+B இ;லாம; ேபாB5, அTபX இHTபைத நா5 விH5Iவதி;ைல. நா5 
வாழ விH5IகிறபX வாழ iXயாம; ேவaவிதமா\ வாழ உQதTப`கிேறா5.  

அதeB பிறB அQத வ{ைய  வியாதி மரணFைத பeறிய கவைலேயா` இHTேபா5. பல அDபவ+கைள 
ேகdXHAகிேறா5 கிறிjேடாப1 ாீவி ேஜானி எாிAச> டாடா அவ+க iடABவாதFதினா; ச1Aகர நாeகா{யி; 
நிரQதரமாக இHAகிறா1க-. நாம ெசா;ேவா5, எனAB மd`5 அQத நிைலைம வQதா;, ைமFதியேம பிX_சி`5.”  

சில வார+க4AB i>I, நாD5 இQத பிர_சைனகளி; ஒ>ைற ேநHABேந1 சQதிFேத>. ஒH அடAக ஆராதைனAB 
ெச>ேற> ராAேபா1d, மிAகிக>, கிராWd ராபிdjAB ெகாvச5 த-ளி இHAகிறR. அQத அHைமயான நகரFதி;, 
எ>Dைட\ சேகாதர> ஜி5 அ>ெக1ேப1A ஒH பாTXjd சைபயி> ேபாதகராயிHAகிறா1.  

ஒ>றைர வHட+க4AB i>I, ஜி5 எ>ைன ெதாட1IெகாW` அவனR பதிேனாH வயதான மக> ேஜாய; 
அXAகX தைல வ{யா; அவதிப`வைத ெசா>னா>. ேஜாயlAB சிகி_ைச அளிFேதா5 மHFRவ1க- அவDAB 
|ைளயி; கdXயிHTபைத qறினா1க-. மHFRவ1க- அaைவ சிகி_ைசகைள]5 ேமeெகாWடன1, கdXைய 
அகeறிவிdடன1, பிறB ேஜாயlAB ேரXேயஷ> ெதரபி அளிFதன1. அவDைடய iXெய;லா5 உதி1QRவிdடR. 
மHFRவ1க- அQத கdXக- அைனFைத]5 எ`FR விdடதாக கHதினா1க-. இQத வHட5 ேஜாயlAB 13 வயR. 
அவ> ெரj{+ சா5பிய> 19 விதமான ேடா1னெம>d`களி; ப+ேகeறிHAகிறா>. அவ> ேபj பா; �5ல]5 
இHQதா>, Id பா; சாAக; �5jல]5 இHQதா>. ஆனா கடQத பிTரவாி மாத5, சில மாத+க4AB i>Iதா>, ஒH 
நா- காைலயி; அவ> எzQத ேபாR அவ> இடR பAக5 iடABவாதFதா; விzQRவிdடைத கWடறிQேதா5. 
ேஜாயைல மHFRவமைனAB ெகாW` ெச>a பாிேசாFR பா1FதேபாR இரWடாவR கdX உHவாயிHQதR 
ெதாிQதR. மaபX]5 மHFRவ1க- அaைவ சிகி_ைச ெச\R அQத கdXைய அகeறினா1க-, ஆனா 
எதி1பாராவிதமாக, இQத இரWடாவR கdX ஒHவிதமான Ieaேநாைய பரTபியிHTபைத கWடறிQதன1, இரWடா5 
விதமான Ieaேநா\ அதிேவகமாக பரவிAெகாWXHQத நிைல.  

நா ேயாசிFதR நிைனவிHAகிறR, ஒH சிaவDைடய |ைளயி; இரW` விதமான Ieaேநா\ ஏeTபட 
வா\TபிHAகிறதா? எனAB பழAகமான பல மHFRவ1கைள ெதாட1IெகாW` ேபசிேன>, அவ+ககிdட ேகdேட>, 
“ இR உWைமயா>D எனAB ெசா;l+க, இ+க எ>ன நடAகிறR?” எனAB ஞாபக5 இHAகிறR இQத BறிTபிdட 
ெதாைலேபசி அைழTI நீWட காலமாக எ>Dைடய நWபராயிHB5, ந5பFதAக கிறிjத மHFRவ1 ஜி5 
அவHைடய மைனவி மea5 நா> எ+களிட5 இMவைகயான Ieaேநா\AB மHQேத கிைடயாR எ>a qறினா1. 
அவ1 ெசா>னR சாிதா>.  

ெவa5 நா>ேக மாத+களி; ேஜாய; பரேலாக wdXeB ெச>aவிdடா>. தா\மா1க- தினFத>a அவனR தாயி> 
கர+களி; இHAB5ேபாR உயி1 பிாிQதR. ேஜாய; க;�ாியி; பXAB தனR சேகாதாியி> பdடமளிTI விழா 
அ>a மாிFதா>. தனR சேகாதரனி> இaதி சட+கி; ப+ேகeB5பா` அவ4ைடய பdடமளிTI விழாைவ 
நிராகாிFRவிd` வQதா-. ேஜாய; தனR தQைத இRவைர அQத சைப பா1Fதிராத மிகTெபாிய BழQைத பிரதி�ைட 
ஆராதைன நடFதிய அQத நாளி; மாிFதா>. அ>a காைல ேஜாய{> தQைத பிரச+கிFR iXFத பிறB ஓாிH 
மணிேநரFதி; மாிFRவிdடா>.  

அதாவR, ேநய1கேள, IFதிர ேசாகFைத விட ேவa எRVேம மிகTெபாிய ேவதைனயாக இHAகாR. உ+கைள ஒ>a 
ேகdAகிேற>, ஒHேவைள நீ+க- எ> சேகாதர> ஜி5ைம ேபால அவனR மைனவி மா1{ைனேபால, அ;லR 
ேஜாய{> சேகாதர> இH சேகாதாிகைள ேபால இHAB5 நிைலயி;, இQத இAகdடான நிைலயிl5 qட 
உ+களா; ேதவDைடய சமாதானFைத உணர iXகிறR எ>a ெசா;ல iX]மா? அடAக ஆராதைனயி;, 
கWணீHAB அளேவ இ;லாம; இHQதR. ஆனா எனAB நிைனவிHAகிறR ேஜாய{> தா]5 தகTபD5 
ெசா>னா1க-, ேஜாயைல இழQத வழி]5 ேவதைன]5 ஒHபAக5 இHQதாl5, இQத பிரயாண5 izவதிl5 ேதவ 
சமாதான5 இHQதாக qறினா1க-.  
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சாி, இ>ைறAB உ+க4AB இHAB5 பிர_சைன எ>ன? உ+க- பிர_சைனகளி> மFதியி; ேதவ சமாதானFைத 
உணHகிேற> எ>a உ+களா; ெசா;ல iX]மா? ஒHேவைள நீ+க-, “இ;ைல. நீ+க எ>ன ேபசறீ+க>D எனAB 
Iாிய எ>�1களானா;, எTேபாR எTபX ேதவ சமாதானFைத ெபற iX]5 எ>பைத உ+க4AB எ`FR ெசா;ல 
விH5Iகிேற>. ேவத5 நமAB ேபாதிAகிறR எQத 67நிைலயாக இHQதாl5 கவைலபடாம; இHAB5பX ேதவ> 
ந5ைம நடFதி`வாரா5, உ+கைள அைமFதியாAகிெகாW` இரவி; ந>றாக u+B5பX ெச\கிற அQத சமாதான5 
இHAB5.  

இரW` காரண+களா;, இQத சமாதா> iAகியமானதாக இHAகிறR. ந5iைடய 67நிைலகைள சQதிAB5ேபாR 
ேதவ> சமாதானFைத அDபவிAக ேவW`5 அதனா; இR ஒMெவாHவHAB5 அவசிய5, இரWடாவதாக, இேயO 
கிறிjRைவ இQத உலகிeB எ`FR ெசா;ல இR iAகியமாக இHAகிறR. உலக5 பா1FRெகாWேட இHAகிறR. 
கXனமான 6ழ;களி; அவ+ககிdட இ;லாதR ந5ம கிdட எ>ன இHAகிறெத>a கவனிAகிறா1க-. சாி, இதeகான  
பதி;கைள நா5 எ+கிHQR ெபaகிேறா5?  

அR பி{Tபிய1 IFதகFதி; இHAகிறR 4:6-7 ேதவ வா1Fைத qaகிறR, “ நீ+க- ஒ>aAB+ கவைலபடாம; 
எ;லாவeைற]+BறிFR எ+க- விWணTப+கைள jேதாFதிரFேதாேட qXய ெஜபFதினாl5 ேவW`த{னாl5 
ேதவDAB ெதாியTப`FR+க-.அTெபாzR எ;லா IFதிAB5 ேமலான ேதவ சமாதான5 உ+க- இHதய+கைள]5 
உ+க- சிQைதகைள]5 கிறிjR இேயOVAB-ளாகA காFRெகா-45.” பXTபXயாக இQத இரW` வசன+கைள 
தியானிFதிடலா5.  

 

****** 

 

ேதவ வா1Fைத qaகிறR, “நீ+க- ஒ>aAB5 கவைலபடாம;, எ;லாவeைற]+ BறிFத உ+க- விWணTப+கைள 
jேதாFதிரFேதாேட qXய ெஜபFதினாl5 ேவW`த{னாl5 ேதவDAB ெதாியப`FR+க-. அTெபாzR எ;லா 
IFதிAB5 ேமலான ேதவ சமாதான5 உ+க- இHதய+கைள]5 உ+க- சிQைதகைள]5 கிறிjR 
இேயOVAB-ளாகA காFRெகா-45.” இQத இH வசன+கைள]5 ஒMெவா>றாக தியானிFதிடலா5.  

iத{; ெசா;லTப`கிறR,  ஒ>றிeB5 கவைலபடேவWடா5. ேவa ெமாழிெபய1TI qaகிறR, “எைத பeறி]5 
நிைனAகேவWடா5.” நிைனTபR எ>றா;, “izவRமா\ ேயாசிTபR.” எTபXயாB5 எ>ற வியாBல5, 
அதிகTபXயான காிசைன  எWண5.” அTேபாjதல1க- எ>ன ெசா;கிறா1க- எ>றா; நாம அதிகமாக கவைலTபட 
அவசியமி;ைல, எைதபeறி]5 வHFதTபட qடாR. அைதேய ேயாசிFRAெகாW`5 சிQதிFRAெகாW`5 இHAக 
qடாR. நாம சQதிAB5 பிர_சைன அத> iXைவ BறிFR நிைனAக ேதைவயி;ைல, மaபX]5 மaபX]5 ேயாசிAக 
qடாR. இRதா> அவ1க- ேபாதிAB5 காாியமாB5. ஒ>றிeB5 கவைலபடாம;.”  

சாி, இTபX ெசா;வதால, கிறிjதவ1க- த+க- வா7வாதாரFதிeெக>a எRV5 ெச\யாம; IFதிைய 
பய>ப`Fதாம; இHAகேவW`5 எ>a அ1Fதம;ல. ேவத5 ேசா5ப; த>ைமைய ஊABவிTபதி;ைல. நீ+க- 
ஞாபக5 ைவFRெகா-4+க-, அTேபாjதலனாகிய பV; ெதசேலானிAேகய சைபAB ெசா;கிறா1, “ஒHவ> 
ேவைள ெச\யாதவனாக இHQதா; அவ> சாTபிடV5 qடாR.” (2 ெதசேலானிAேகய1 3:10) கிறிjதவ1க- ேவைல 
ெச\யேவW`5. அவ1க- திdடமிd` எதி1கால நலைன கHFதி; ெகாW` ெசய;படேவWXயR அவசிய5. ஆனா 
இெத;லா5 ெச\த பிறB, அR எTபX நடABேமா எ>ற கவைல இ;லாம; இHAக ேவW`5.  

ஆனா இTப, இரWடாவR, எ+க பிர_சைன இHAகிறR எ>a இQத வசன+க- qaகிறR. வாசிFதபX, “எ;லா 
IFதிAB5 ேமலான ேதவ சமாதான5 உ+க- இHதய+கைள]5 உ+க- சிQைதகைள]5 காFRெகா-45.” இைத 
நீ+க- கவனிAக விH5Iகிேற>, ேவத5 ெசா;கிறR நமR இHதயi5 சிQைத]5தா> கவைல உHவாவதeB iAகிய 
இடமாக இHAகிறெத>a qaகிறதா? அைத பா1AB5ேபாR, ந5iைடய OபாவFைத பeறி ேவத5 
ெத-ளFெதளிவாக qHகிரதாக இHAகிறR – எTபXTபdட அDபவ5 இHAகிறR .  

அேதா` இ+B இ+கிலாQதி; உ-ள பிரசிFதிெபeற மHFRவாி> சிQைதைய பeறி பகி1Qதிட விH5Iகிேற>, காலா 
காலமாக ராஜா+கFதி> நப1க4AB சிகி_ைச அளிTபவ1. Oவாரசயமான விஷய5 ேதவ> இQத டாAடைர 
மிகTெபாிய ேவதாகம ெவளிTபா`கைள அளிTபவராக கடQத 50 ஆW`களாக நடFதி வHகிறா1. அவHைடய ெபய1 
Dr. மா1X> லேயாd – ேஜா>j. அவ1 எzதிய IFதக5, ஆவிABாிய மன அzFத5: காயFைத ஆeaகிறR, இQத 
மிகTெபாிய மHFRவ1 ஒH ேக-விைய ேகdAகிறா1: நீ+க எTேபாதாவR uAகFதி; இHQR தி`Aெகன எzQதR5 
உ+க- மனFதி; எேதாெவாH எWண5 எz5ப அR உ+க4AB கவைலைய]5 ெசா;லiXயாத திகிைல]5 
பயFைத]5 உWடாAகியிHAகிறதா? அதாவR, இQத பயமான எWணi5 திகிl5 உ+கைள தாABகிறR உ+க- 
கd`பாdைட மீறி நிeB5. அTபX ஞாபகமிHAகிறதா? நீ+க எ>ன ெச\ய iயeசிFதாl5, அQத உண1Vகளி; 
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இHQR உ+களா; மீW` வர iXயல, சிQைத மாறவி;ைல. மaபX]5 u+க நீ+க இQத உலகFைதேய 
ெகா`AகD>னாl5 அதeB5 தயாராக இHT�1க-, அQத எWண+க- ேபானா ேபாR5, அQத பய5 மாறD5, 
ஆனா நீ+க எ>ன iயeசிFதாl5 நீ+க u+க iXயாதபXAB இQத பய5 உ+கைள விd` விலகாம; அTபXேய 
இHAB5.  

பி{Tபிய1 நா>கா5 அதிகாரFதி; ேவத5 ெசா;கிறR உ+க4AB- இHQRதா> இQத எWண+க45 பய 
உண1V5 உWடாகிறதா5. ேதவ சமாதான5 உ+க- இHதய+கைள]5 உ+க- சிQைதகைள]5 காFRAெகா-ள 
ேவW`5. இQத வசனFதி; ெசா;லTபdட இHதய5 எ>ற வா1Fைத உ+க- உண1Vகளி> இHTபிட5 எ>a 
ெசா;வேதா`; உ+க- ஆ-தFRவFதி> ைமயTபBதிைய]5 BறிAகிறR. உ+க4AB- இHAB5 அQத பBதிதா> 
ெவளிTப`கிறR உ+க அTபா அ;லR அ5மா வியாதிப`5ேபாR, உ+க- பி-ைளAB அXப`5ேபாR இRதா> 
ெவளியி; வH5. உ+க இHதய5, அQத நப1 மீR உ+க4AB இHAB5 அ>I உ+கைள கவைலTபட ைவAகிறR. 
உ+க4AB ெதாியாதவ1 வியாதிTபd` காயTபdXHTபதாக ெசா>னா;, உ+க பி-ைளAB ஏeTபdட ேபாR 
இHQR அQத அளV வ{]5 கவைல]5 இHAகாR. எனேவ ேவத5 ெசா;கிறR உ+க- உண1Vகளி> காரணியாக 
இHTபR, உ+க- இHதய5. அRதா> உ+க- உண1Vகைள ைகயா4கிறR.  

அ`FR, சிQைத எ>ற வா1Fைதைய எWண5 எ>a ெசா;லலா5. நமR சிQைத எWண+கைள உWடாAB5; அைவ 
கeபைனகைள உHவாABகிறR. நமR மன5 ேயாசிAக Rவ+B5, “இTபX நடQதா அTபX நடQதா எ>னவாB5? 
நமAB நாேம ெசா;{`ேவா5 இTப எ;லா5 சாியாக கd`TபாdXeB- தா> இHAகிறR, ஆனா நாைளAB 
அ5மாேவாட ெட5பேர_ச1 அதிகமாயிdடா, BழQைதAB உட; Oகமி;லாம ேபாயிdடா, ஏ ேவைல ேபாயிdடா? 
உ+க- மனO மணிAகணAகா இTபX ேயாசிFRAெகாWேட இHAB5 அதனால நீ+க ெரா5ப 6டாகி ெகாFதிAகிற 
தீயில இHTபR ேபால கeபைன ெச\R பா1T�1க-. உ+க மனO கவைல பய5 எ>ற உண1Vகைள உ+க- 
இHதயFதி; uWX வி`கிறR. அதாவR, உ+க- மனO5 இHதயi5 உ+கைள கd`ப`FRகிறR எ>கிறீ1க-. அR 
உ+க- எஜமா>. அR உ+கைள ஆ4கிறR. இQத வசன+களி; ேவத5 ெசா;கிறR எQத 67நிைலயிl5 இதeB 
நாம இடமளிAக qடாR.  

ஆனா நீ+க ெசா;லலா5, “எ>னால iXயல. எ>Dைடய இHதயFதி; சிQைதயி; ேதா>a5 இQத எWண+கைள 
உண1Vகைள நா> எTபX ேமeெகா-வR? இQத பிரdசைனைய தவி1Aக நா> எ>ன ெச\ய�5, சமாதான5 
இ;லாம, கவைல எWண5 மாற எ>னெச\வR?  

சாி, இTபX ெச\]+க>D அTேபாjதலனாகிய பV; மd`5 ெசா;லல>றத நீ+க IாிQRெகா-ள�5. ெபாRவாக 
உளவிய; ெசா;லTப`வR இRதாேன. ெபாRவான உளவிய; ெசா;வR இRதா>, “கவைலப`வைத 
நிaFR+க-.உ+கைள ஒHiகTப`Fதி ெகா-4+க-.” கவைல படாதீ+க>D ஒH இAகdடான நிைலயி; 
ெசா;லவR பிரேயாஜனமி;ைல>றR ெதாிQR பV; இTபX ெசா;லலா. இR BXகாரனிட5 BXைய நிaFR>D 
ெசா;றமாதிாி இHAB5. ஒH BXகார> அQத மRபானFதி> அXைமFதனFதி; பிXபdXHTபதா; அவனால அைத 
எளிதி; விட iXயாR.  

ேவத5 இTபX ெசா;லல, “வHFதTபடாத. இனி இTபX நடAகாR.” அTபX நடAகாம இHAB>D உ+க4AB ந;லா 
ெதாி]5, ஆனா இைதவிட ேமாசமா நடAகV5 iX]>D உ+க4AB ெதாி]5. இதிl5 அதிக ேகடாக நடABேமா 
அRAB வா\TபிHAகிறதா எ>பRதா> உ+க பிர_சைனயா இHAB. அைத பeறிதா> நாம கவைல ப`கிேறா5. 
இTபX நடRdடா எ>னவாB5? சாி, எ>ன ெச\யேவW`5 எ>a அTேபாjதலனாகிய பV; qaகிறா1. அவ1 
ெசா;கிறா1, “நீ+க- ஒ>aAB5 கவைலபடாம;, எ;லாவeைற]+BறிFத உ+க- விWணTப+கைள 
jேதாFதிரFேதாேட qXய ெஜபFதினாl5 ேவW`த{னாl5 ேதவDAB ெதாியTப`FR+க-.” (பி{Tபிய1 4:6) 
இதeகான விைட, நமAB நாம ெச\ய iXயாத காாியFைத ேதவ> நமAகாக ெச\தி`வா1. 

இைத இ>D5 விளAகமா பா1Aகலா5. iத{;, ேவத5 ெசா;கிறR, உ+க- விWணTப+கைள ேதவDAB 
ெதாிவி]+க-. ஆனா நீ+க உடேன ெசா;லலா5, “ஜா>, நா ேபாராXd` இHAேக> அைத iயeசிFதிHAகிேற>. 
அதிகமா நா ெஜபிFதிHAேக> ஆ எனAB நீ+க ெசா;ற அQத சமாதான5 கிைடAகல. எ>ைன ெஜபி>D ெசா;றRல 
எQத அ1Fதi5 இ;ைல எ>றிடலா5.” சாி, அTபX ெசா;w1களானா;, ஒ>a IாிQRெகா-4+க-, 
அTேபாjதலனாகிய பVlAB5 இR ெதாி]5 அவHைடய காலFதி; வா7Qத கிறிjதவ1களி; சில1 அவாிட5 இைத 
ெசா;{யிHAகலா5, ஏ>னா நாம எTபX ெஜபிAக�5 ேவW`த;கைள ேதவDAB ெதாியTப`Fத ேவW`5 
எ>a5 qaகிறா1.  

ந5ைம ெஜபிAக ெசா;l5ேபாR, ெஜபFதிeB5 jேதாFதிரFதிeB5 விWணTபFதிeB5 இHAB5 விFதியாசFைத 
ெசா;கிறா1. சாி, ெஜபிAக ேவW`5 எ>a ெசா;l5ேபாR அTேபாjதலனாகிய பV; எ>ன ெசா;கிறா1? அR 
ெபாRவா> பத5 தா> அதeB ஆராதிFத; உய1FRத; எ>a ெபாH-. நாம ெஜபிAB5ேபாR, ஆராதைனயி; 
இHQR Rவ+க�5, ேதவைன உய1FதேவW`5. தைலAB ேமல இHTபR ேபா>ற பிர_சைனக- இHQதா;, 
ெதாட1QR கவைலேயா` இHQதா; உண1_சி x1வமாக ேவதைனேயா` இHAகிறTப ெஜபிAக>D உ+களிட5 
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யாராவR ெசா>னா;, ேதவனிட5 உ+க- விWணTப+கைள iத{; ெசா;ல ஆர5பிAகாதீ1க-. அTபX 
ெச\யAqடாெத>a அTேபாjதலனாகிய பV; qaகிறா1. உ+க- விWணTப+கைள ெசா;வதeB i>I, 
உ+க- ேவW`த;கைள ேதவDAB  ெதாிவிTபதeB i>I, நீ+க ெஜபிAக�5, அதாவR, ஆராதிFR, ேதவைன 
உய1FதேவW`5. இQத வா1Fைத ேதவ பிரச>னFதிeB- வQR அவைர iக iகமாக சQதிTபதeB அைடயாளமாக 
ெசா;லTப`கிறR. ெகாvச ேநரFதிeB5 உ+க பிர_சைனகைள மறQதி`+க. உடேன உ+க பிர_சைனகைள ெசா;{ 
ஆர5பிAகாதீ+க. ேயாசிAக ஆர5பி+க இQத பிரபvசFதி> ேதவைன iக iகமாக சQதிAக நீ+க யாH>D ேயாசிFR 
பாH+க. அவ1 உ+க4AB அளிFதிeB5 வாABFதFத+கைள நிைனVq1Qதி`+க-. நீ+க அவHைடய பி-ைள. 
கிறிjR சிlைவயி; ெச\த தியாகFதினா; நீ+க- ieறிl5 ம>னிAகTபdXHAகிறீ1க-. நீ+க அவHைடய 
பிரச>னFதி; இHAகிறீ1க- அவ1 உ+கேளா` இHAகிறா1. அRதா> RவAக5. அவHAகாக ந>றி ெசlFR+க-.  

அQத ெஜப5 ஆராதைனAB பிறB விWணTப+க- வHகிறR. விWணTப+க- எ>ற வா1Fைத ேவW`த;கைள 
BறிAகிறR. உHAகமான ெஜபFேதா` ேதவைன ேதX ந5ைம பeறிய BறிTபிdட சில காாிய+கைள ேதவDAB 
i>பாக ெதாிவிFத;. ஆனா அTபX நாம ெச\]5ேபாR, பV; இ>ெனாH விஷயFைத]5 ெச\]5பXயாக 
ெசா;lகிறா1:  நீ+க- ஒ>aAB5 கவைலபடாம; எ;லாவeைற]+BறிFத விWணTப+கைள jேதாFதிரFேதாேட 
qXய ெஜப5.” (பி{Tபிய1 4:6) 

jேதாFதிர5 எ>றா; எ>ன? ந>றி ெசlFRத; எ>பR iAகியமான காாியமாக இHAகிறR. கவைலேயா`5 
வHFதFேதா`5 இHAB5 கிறிjதவ1களி; ெபH5பாலாேனா1, வா7வா சாவா எ>ற பிர_சைனயி; சமாதான5 
இ;லாம; இHAகிறவ1க-, இ+Bதா> சிAகிெகா-கிறவ1களாக இHAகிறா1க-. ேவத5 ெசா;கிறR 
jேதாFதிரFேதா` qXய ெஜப5 ேவW`5. அதாவR நமR இHதயFதி; ேதவைன பeறிய தவறான கHFR 
இHQதா;, ேதவ சமாதான5 நமR இHதயFைத]5 சிQைதைய]5 காFRெகா-45 எ>a எதி1பாAக iXயாR. நீ+க 
iழ+கா{; நி>றிHQR5 ேதவ> உ+க4AB எதிராக இHTபதாக நிைனFதா;, அேத மாதிாிேய தா> நீ+க 
அைறையவிd` ெவளிேயாி`w1க-. ேவத5 ெசா;கிறR jேதாFதிரFேதா` RதிFதேளா` அவ1 i>I 
வரேவW`5. ேவத5 ெசா;கிற விதமாக ேதவ> நமAB ந>ைமைய தHவாரா எ>a நமR மனதி; சQேதக5 
இHAகேவ qடாR. ஆமா, நமAB பிரdசைனக45 ேபாராdட+க45 இHAகிறR.நமR பாவ+க- இHAAாியR, 
ஆனா ேதவDAB i>பாக iழ+கா; ேபா`5ேபாR, ந5ைம நாேம ேகdகேவW`5, “எதeகாக ேதவDAB நா> 
ந>றி ெசlFதD5? உ+க இரdசிTபிeகாக ேதவDAB ந>றி ெசlFத iX]மா? உ+களால ெசா;ல iX]மா, 
“உமAB ந>றி, ஆWடவேர, எ>Dைடய பாவ+க4Aகாக உமR Bமார> சிlைவயி; மாிFதாேர எ>றிடலாமா?  

ஆமா, உ+க4AB க`ைமயான பிர_சைன இHAB, எனAB ெதாி]5. ஆனா ேதவ> ஏeகனேவ உ+க4Aகாக 
சிலவeைற ெச\திHAகிறா1. அவ1 தமR பிாியமான Bமாரைன இQத உலகிeB அDTபினா1, உ+க4AB பதிலாக 
அவ1 மாிFR உ+க- பாவ+க4Aகான விைல கிைரயFைத ெசlFதினா1. ேவத5 ெசா;கிறR இேயO தாேம 
த5iைடய சாீரFதி; சிlைவயிேல ந5iைடய பாவ+கைள OமQதா1 1 ேபRH 2:24. உ+கைள நீதிமானAக இேயO 
கிறிjR உயி1Fதாேர அதeகாக ேதவDAB ந>றி ெசlFதலாேம. உ+க4ைடய கடQத கால நிக7கால எதி1கால 
பாவ+களி; இHQR நிFதியமா\ வி`விAகTபd�1க- எ>பைத ேதவDைடய நீதிம>றFதி; சdடTx1வமாக 
அறிவிAB5பX ெச\ததeகாக அவHAB ந>றி ெச4Fதிடலாேம. அவ1 சாFதியமாAகினாேர நீ+க மாிAB5ேபாR, 
ேதவ> உ+கைள பரேலாகFதிeB qdX ெச;வா1. அ`FR, கடQத காலFதி; நீ+க- ேதவனிடமிHQR ெபeற 
எWணeற ந>ைமகைள நிைனFRபாH+க-. உ+க4AB ஒH ேவைலைய ெகா`Fதா1. உ+க கணவ1 மைனவிைய 
கWடைடய ெச\தா1. அHைமயான B`5பFைத ெகா`FR ஆசீ1வதிFதிHAகிறா1. ந;ல சிறQத நWப1கைள 
தQதிHAகிறா1. இRவைரAB5 உ+க4AB ந;ல OகFைத]5 ெபலFைத]5 அளிFதிHAகிறா1. ேதவைன RதிFR 
jேதாFதாிTபதeB எ>ன காரண5 ேவW`5? அைத ேயாசிFRபா1FR, ேதவDAB ந>றி ெசா;l+க.  

அவ1 ந5iைடய தQைத எ>பைத ஞாபகTப`FதிAெகா-ள ேவW`5, அவ1 ந5ைம அதிகமா\ ேநசிTபதா; தா> 
நமR தைலயிl-ள iXெய;லா5 எWணTபdXHAகிறR எ>கிறா1. ந5ைம பeறி காிசனேயாXHAகிறா1. 
அேதா`qட, இTபX நாம ெச\த பிறBதா>, ந5iைடய இHதயFைத ஊeறி, ேதவனிட5 விWணTபிAக 
ேவW`மா5. எனேவ, நாம ெஜபிAக�5 நாம ேதவைன ஆராதிAக�5, அவ1 யா1 எ>பைத நா5 ேயாசிFR 
பா1Aக�5, அவHைடய பிரச>னFதி; இHTபைத IாிQRெகா-ள ேவW`5. அவ1 ந5ைம ேநசிAகிறா1 எ>பைத 
அறிQR விOவாசிTபவராக அவ1 பிரச>னFதி; வரேவW`5. ஆனா, ந5iைடய ேவW`த;கைள 
விWணTப+கைள ஏெற`Aக ேவW`5, ஆனா அTபX ெச\]5ேபாR அவ1 நமAகாக ெச\திdட காாிய+கைள 
நிைனFR5 அவ1 இனி ெச\யTேபாகிற காாிய+க4AகாகV5 அவைர நா5 RதிFதிட ேவW`5. அவ1 யா1 எ>பைத 
அறிQR  அைசAகiXயாத ந5பிAைகேயா` அவைர RதிFR உய1FதேவW`5. அதeB பிறB ேவW`த;கைள 
ேதவDAB ெதாியTப`Fத�5.  

அTேபாjதலனாகிய பV;, அவHைடய நிHப+களி;, BHd` தனமாக கடைமAகாக நாம ேவWடா ெவaTபா, ந5ம 
பAகFதில எQத உண1V5 இ;லாம ேபச qடாR>D ெசா;றா1. இ;ல. iத;ல நாம மகிைமநிைரQத உ>னத 
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ேதவைன ஆராதிAகிேறா5 எ>பைத நிைனவி; ெகாW` IாிQR நடAக�5. iத;ல ஆராதிAகிேறா5, பிறB நமR 
விWணTப+கைள அவHAB ெதாியTப`FRகிேறா5.  

இRவைரAB5 இQத ெச\தியி; எ>ன ெச\ய qடாR எ>ற பா1Fேதா5. நாம எ>ன ெச\ய ேவW`5 எ>பைத]5 
பா1Fேதா5. ேவத5 ெசா;கிறபX ெச\கிறவ1க4AB ேவத5 கிHைபயாக ஒH வாABFதFதFைத அளிAகிறR.  

எ>ன ெசா;லTபdXHAகிறெத>a பா1Tேபா5, “உ+க- விWணTப+கைள ேதவDAB ெதாியTப`FR+க-. 
அTெபாzR எ;லா IFதிAB5 ேமலான, ேதவ சமாதான5 உ+க- இHதய+கைள]5 சிQைதகைள]5 கிறிjR 
இேயOVAB-ளாக காFRெகா-45.” (பி{Tபிய1 4:6-7)சாி, அTேபாjதலனாகிய பV; qaகிற இQத சமாதான5 
எ>னR? iத{;, நீ+க சQதிAகிற பிர_சைனக- 67நிைலகைள சாதகமாக மாeறியைமAB5 விதமாக ேதவ 
சமாதான5 இHAB5 எ>a அவ1 ெசா;ல வி;ைல. ேதவ> அTபX]5 ெச\யலா5, ெச\யாமl5 இHAகலா5. இR 
வசன5 அTபX ெசா;லல உ+க4ைடய உைடQத B`5ப5, நீ+க இழQத ேவைல, உ+க4AB Ieaேநா\ 
இHAகிறR எ>ற அறிAைக, இெத;லா5 உடேன சாியாகிவி`5 எ>கிறதா. இ;ல. ேவத5 எ>ன ேபாதிAகிறR 
எ>றா; 67நிைல எTபXTபdடதாக இHQதாl5 சாி, எ>ன இAகdடான நிைலயி; இHQதாl5 சாி, அQத 
67நிைலக- மFதியிl5 நாம சமாதானமா இHTேபா5 எ>a வாAகளிAகளிAகிறR.  

இைத ேவaவிதமாகV5 ெசா;லலா5, நீ+க பயTப`கிற எ;லா விஷயi5 நடAகாம இHAB5 எ>a ேவத5 
ேபாதிAகவி;ைல; மாறாக, ேவத5 ேபாதிTபR எ>னெவ>றா; எ>ன நடQதாl5 ேதவ> உ+க- இHதயFைத]5 
சிQைதைய]5 சமாதானமான நிைலயி; ைவFRெகா-வா1. உ+கைள அைமதிப`FR5 இயeைகAB அTபாeபdட 
சமாதான5 அR, அைமதியாAகி`5, அவ1 கd`TபாdX; இHAகிறா1 எ>a உHதியளிFதி`5. இQத ெவeறிதா> 
கிறிjதவ1க- ெகாWXHAகிறா1க-; நாம எைத எதி1ெகாWடாl5 சாி, அQத 67நிைலகைள தாWX ேதவ 
சமாதானFேதா` இHAக iX]5, அேத சமாதானFேதா` அைத கடQR வQதி`ேவா5.  

இRவைர அQத சமாதானFைத அDபவிAகாம; இHQதா; ேவத5 ெசா;கிறபX உ+க- விWணTப+கைள 
ேதவDAB ெதாியTப`Fதிடலாேம. அ`Fத வார5, கிறிjதவ1களி> வா7வி; ேதவDைடய அ>பி> சிdைசைய 
BறிFR ேவத5 ெசா;கிறைத பா1Aக இHAகிேறா5. அR மிகV5 iAகியமானR. தவறாம; பா1T�1க- என 
ந5Iகிேற>.  

  

எ+க4ைடய ெதாைலAகாdசி நிக7சிகைள காண 

இலவச ஜா> அ>ெக1ெப1A நிக7_சி ஆTைப பதிவிறAக5 ெச\தி`+க-. 
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