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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_சைனக67QதிHTபைத 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: “ ஏ> ேதவ> தமR பி-ைளகஒMெவாHவைர]5 சிdசிAகிறா1?” சிdைசAB5 தWடைனAB5 உ-ள ேவaபா` எ>ன? ேதவ> உ+கைள
சிdசிAB5ேபாR நீ+க- ஏ> மன5 தள1QRேபாக nடாR?” நிக7_சியி; இைணQRெகா-ள உ+கைள அ>ேபா`
அைழAகிேறா5.
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வரேவeகிேறா5. இ>ைறAB நமR தைலTI மிகV5 Oவாரjயமான ஒ>a
ேதவ> த5iைடயவ1கைள சிdசிAகிறா1. ஏ> அTபX நடAகிறR, இQத விஷயFதி; ஏ> மன5 தள1Qதிேபாகாம;
இHAக ேவW`5. எ;லா கிறிjதவ1க4AB5 இQத வசன5 ெதாி]5 ேராம1 8:28: “அ>றி]5 அவHைடய
தீ1மானFதி>பX அைழAகTபdடவ1களா\ ேதவனிடFதி; அ>InHகிறவ1க4AB சகலFைத]5 ந>ைமAB
ஏRவாக நடAகிறெத>a அறிQதிHAகிேறா5.” ெபாRவாக கிறிjதவ1க- இAகdடான நிைலவH5ேபாR இQத
வசனFைத BறிTபி`வா1க-, அவ1க4ைடய ேவைலைய இழAB5ேபாR, கXனமான 67நிைல வH5ேபாR
ெசா;வா1க-. அTபX ெசா;வதா;, எ>ன ெசா;கிேறா5 எ>றா;, “ஆமா, ேதவ> கd`TபாdX; ைவFதிHAகிறா1
எ>Dைடய ந;லRAகாகாதா ேதவ> இQத காாிய+கைள அDமதிFதிHAகிறா1 எ>a ந5Iகிேற> எ>றி`ேவா5.”
இ>ைறAB இ>D5 சea உ>னிTபாக கவனிAக இHAகிேறா5 ேதவ> நமR வா7வி; எ>ன நடABெம>a
ெசா;கிறா1 என பா1Aகலா5. இQத RவAகமான நா5, 2 ெகாாிQதிய1 1;, அTேபாjதலனாகிய பV; தா> சQதிFத
பிரdசைனைய பeறி ெசா;வைத பா1Aக விH5Iகிேற>. அவ1 ெசா;கிறா1, “ ஆைகயா; சேகாதரேர ஆசியாவி;
எ+க4AB ேநாிdட உபFதிரவFைத நீ+க- அறியாதிHAக எ+க4AB மனதி;ைல எ>னெவனி; எ+க- பலFதிeB
மிvசின அதிக பாரமான வHFத5 எ+க4AB உWடாயிea.” 2 ெகாாிQதிய1 1:8
இTேபாR ஒH நிமிட5 நிaFதி கிறிjதவ1க45 கXனTபாைதயி; ெச;வா1க- எ>பைத ெதாிவிFRெகா-கிேற>.
இ>ைறAB சில சைபகளி; தவறாக ேபாதிAகிறா1க- நீ+க எQதமாதிாியான 67நிைலைய எதி1ெகாWடாw5,
ேதவ> உ+க4AB நி_சய5 ixைமயான ெஜயFைத தHவா1 எ>கி>றன1 அR வியாதியாக இHQதாw5, நீ+க
நி_சயமா Oக5 ெபay1க-; ெபாHளாதாரFதி; தாிFதிர நிைலயிHQதா;, உ+க4ைடய ேதைவAB5 மிvசின பண5
உ+க4AB வH5 எ>கிறா1க-. உ+க- B`5ப வா7வி; பிர_சைன இHQதா;, அRV5 ந>ைமAேகRவாக மாa5
எ>பா1க-. இQதமாதிாியான அDபவ5 அTேபாjதலனாகிய பVwAB உWடாகவி;ைல. அவ1 ஆசியாவி; அதிக
பாரமான உபFதிரவ5 இHQததாக ெசா;கிறா1. பV; உபதிரவTபdடா1, அவ1 ேபாRமான அளV ெஜபிAகாததா;
அTபXயாகவி;ைல அ;லR இQத கXன 6ழ;கைள நீAB5பX ேதவனிட5 ெசா;ல மறQததா; உWடாகவி;ைல.
இ;ைல, பV; தா> கிறிjதவ1க4AB ெசா;கிறவராக இHQதா1 1 ெதசேலானிAேகய1 5:17-18; இைடவிடாம;
ெஜபிAக ெசா;கிறா1, எேபசிய1 6:18 எTேபாR5 ெஜபிAB5பX ெசா;கிறா1. பV}Dைடய ெசாQத வா7Aைகயி;
இHQR கிறிjதவ1க- சில சமய+களி; கXனமான நிைலைய மாea5பX ேதவனிட5 ெஜபிFதாw5 ேதவ> அTபX
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ெச\வதி;ைல எ>பைத கeaெகா-கிேறா5. ஆனா; அQத இAகdடான 67நிைலகைள நா5 கடAB5ேபாR நமAB
ெபலனளிFR சமாதானFைத தHவதாக வாAகளிAகிறா1.
பV; எx5ேபாR5, “எ+க- பலFதிeB மிvசின அதிக பாரமான வHFத5 உWடாயிea எ>கிறா1.” இைத
இTபX]5 ெசா;லலா5, அவ1 சQதிFத 67நிைலக- அவைர ieறிw5 பிழிQR எ`FதR. அைத எதி1ெகா-வதeB
அவHAB ேபாதிய Oய ெபலi5 த>ைம]5 இ;லாம; இHQதR. அR அதிக பார5 எ>கிறா1, “பிைழTேபா5 எ>ற
ந5பிAைக அea இHQதா1களா5.” (2 ெகாாிQதிய1 1:8) ேவaவிதமாக ெசா>னா;, அைத எதி1ெகா-ள iX]5 எ>a
அவHAB ேதானல. இQத 67நிைலைய நா> ேமeெகாW` நிeTேப> எ>ற எWணFைத அவ1 விd`விdட
நிைலயி; தா> இHQதிHAகிறா1. நீ+க45 அTபXதானா?
அ`FR பV; ெசா;கிறா1, “நா+க-, மரண5 வHெம>a எ+க4AB-ேள நி_சயிFதிHQேதா5.” 2 ெகாாிQதிய1 1:9/
கவனி+க மரண5 வQதRேபால இHQததா5 தைலAB ேமல கFதி இHTபRேபால, இHQதR எ>கிறா1. நீ+க45
இQதமாதிாியான உண1ேவா` இHAகீ+களா? அQத அளவிeB ேசா1QRேபா\ இHAகீ+களா? உ+க4AB சAதி]5
பலi5 B>றிேபாயிHAகிறதா? பிைழTேபா5 எ>ற ந5பிAைக இ;லாம இHAகீ+களா? சாி, அQத மாதிாியான
நிைலையFதா> பV; அDபவிFததாக ெசா;கிறா1.
அவ1 எ>ன ெசா;கிறா1 எ>பைத கவனிFR பாH+க-. இQத கXனமான 67நிைலக- எதனா; வQதR எ>கிறா1.
அதeB காரண5 இRதா>: “நா+க- எ+க- ேம; ந5பிAைகயாயிராம; ேதவ> ேம; ந5பிAைக ைவAB5பX.” 2
ெகாாிQதிய1 1:9 பV; பய+கரமான உண1விeB-ளாக கடQRெச>றா1, பிைழTேபா5 எ>கிற நிைலயி;ைல,
இAகdடான 67நிைல வQதR அதினா; அவDைடய ெசாQத iயeசிக- iXவிeB வQRவிdடR எ>ற நிைலைய
அைடQR – ெசாQத ெபலi5 சAதி]5 இ;லாம; – இேபாR5 ixவRமா\ ேதவைன சா1QRAெகா-ள Rவ+கினா1.
இQத கXனமான 67நிைலயினா; பV; தனR Oயந5பிAைகைய விd`விd` தனR ெசாQத ெபலFதா; இQத
67நிைலைய எதி1ெகாW` மீள iXயாR எ>பைத IாிQRெகாWடா1. ந5iைடய வா7விw5 எ;லா
67நிைலகளிw5 நா5 ேதவைன ந5ப ேவW`5. இTேபாR அைத தா> நீ+க- கeaAெகாW` இHAகிறீ1களா?
இQத நிைலயி; தாேன, ேவத5 ேபாதிAகிறR எபிேரய1 12:5-11;, “எ> மகேன, க1FதHைடய சிdைசைய அeபமாக
எWணாேத, அவரா; கXQRெகா-ளTப`5 ேபாR ேசா1QR ேபாகாேத, க1Fத1 எவனிடFதி; அ>InHகிறாேரா
அவைன அவ1 சிdசிFR தா5 ேச1FRெகா;wகிற எQத மகைன]5 தWXAகிறா1. நீ+க- சிdைசைய
சகிAகிறவ1களாயிHQதா; ேதவ> உ+கைள IFதிரராக எWணி நடFRகிறா1. தகTப> சிdசியாத IFதிரDWேடா?
எ;லாHAB5 கிைடAB5 சிdைச உ+க4AB5 கிைடயாதிHQதா; நீ+க- IFதிரராயிராம; ேவசிTபி-ைளகளா\
இHTƒ1கேள. அ>றி]5, ந5iைடய சாீரFதி> தகTப>மா1க- ந5ைம சிdசிB5 ேபாR அவ1க4AB நா5 அvசி
நடQதிHAக நா5 பிைளAகதAகதாக ஆவிகளி> பிதாVAB ெவB அதிகமா\ அட+கி நடAகேவW`ம;லவா! அவ1கத+க4AB நலெம>a ேதா>றினபX ெகாvசகால5 சிdசிFதா1க-. இவேரா த5iைடய பாிOFதFதிeB நா5
ப+B-ளவ1களாB5 ெபாHd` ந5iைடய பிரேயாஜனFRAகாகேவ ந5ைம சிdசிAகிறா1. எQத சிdைச]5
தeகாலFதி; சQேதாஷமா\ காணாம; RAகமா\ கா…5 ஆகிw5, பிeகாலFதி; அதி; பழகினவ1க4AB அR
நீதியாகிய சமாதான பலைன தH5.”
ஓாிரW` காாிய+க- இ+ேக இHAகிறR: ஒ>a, ேவத5 ேபாதிAகிறR ஒMெவாH கிறிjதவH5, ேதவDைடய
ஒMெவாH உWைமயான BமாரD5 BமாரFதி]5, அவ1க4ைடய வா7வி; ேதவDைடய அ>பி> சிdைசைய
அDபவிTபR நி_சய5. சாி, ஒH நிமிட5 இைத ேயாசிFR பாH+க-. நீ+க தகTபனாகேவா தாயாகேவா இHAகிறீ1கஉ+க4AB பி-ைளக- இHAகா+க, அவ1க- த+க- கர+கைள எாிQRெகாWXeB5 அ`Tபி> மீR ைவAக
ேபாவைத பா1Fதாேலா, கீ7 விழறமாதிாி நாeகா}யி; உdகா1Qதாேலா, நீ+க எ>ன ெச\y+க? அவ1கைள நீ+கேநசிTபதா;, அவ1கைள கWXFR ஒxAகFைத கeaதHy1க-. நீ+க அவ+ககிdட, “அைத ெச\யாR” எ>a
ெசா;} விளAகி`y1க-.
சில BழQைதக- உடேன கீ7TபX]5. ெபeேறாாி> வா1Fைதகைள அவ1க- ந5Iவா1க-. சில1 அTபX இ;ைல,
அத> விைளவாக, மaபX]5 அவ1கைள கWXAக ேவWXயிHAB5, சிலசமய5 அவ1கைள அXFR Iாிய ைவAக
ேவWXயிHAB5. iத; iைற தWடைன சிறியதாக இHAB5, ஆனா அQத பி-ைள ெதாட1QR கீ7பXயலனா,
தWடைனைய ெபாிதாAகிட ேவWXயிHAB5. உ+க4ைடய இலdசிய5 அQத ேகடான பழAகFதி}HQR அவ+க
வி`பட…5. அவ+க ந;லRABதா ெச\கிேறா5. ேமw5, நீ+க உ+க பி-ைளகைள அ>ேபா` கWXFR
சிdசிFதாw5, சில சமய+களி; கXனமான விதFதி; கeaெகா-45வைர அவ1க- கீ7TபXயாைம]5
நிைலயிேலேய நி>aெகாWXHTபா1க-. அவ+க ைகய ெவaTபில ைவAக அR Od`வி`5. அ;லR பXகைள
தாWX BதிAக கீழ விxQR காயமைடவா1க-. அவ+க4AB அXபdட பிறB அR வ}AB5 ேபாR, த+கெபeேறா1 அவ1களிட5 ெசா>னR அவ1க4ைடய ந>ைமABதா> எ>பைத IாிQRெகா-வா1க-.
இR அ`Fத BறிTபிeB ந5ைம நடFRகிறR. ெபeேறா1க- த+க- பி-ைளகைள தWXAக ேவW`5 ஊABவிAக
nடாR எ>பதeகாக கWXFR நடFRவதி;ைல. இ;ல, இதeB எதி1மாறாக, த+க- BழQைதகைள ேநசிTபதா;
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அவ1கைள கWXFR நடFRகிறா1க-. ேதவDAB5 இR ெபாHQRவதாக இHAகிறR. ேதவ> உ+கைள
ேநசிAகிறா1. நா5 பாவி எ>பைத ஒTIAெகாW` கிறிjRைவ நமR இரdசகராக ஏea அவைர ந5I5ேபாR, ேதவ>
எ>ன ெச\கிறா1? அவ1 ந5ைம தமR பி-ைளகளாக ஏea ெகாW` அவHைடய பி-ைளகைள நடFRவைத ேபால
நடFRகிறா1.
ேவத5 ெசா;கிறR, “அவைர கிறிjRைவ ஏeaெகாWடவ1க- எFதைன ேப1கேளா அFதைன ேப1க45
அவHைடய பி-ைளகளாB5பX அவ1க4AB அதிகார5 ெகா`Fதா1.” ேயாவா> 1:12
இேயO ெசா;கிறா1, “எ>னிடFதி; வHகிறவைன நா> Iற5ேப த-4வதி;ைல. எ>Dைடய சிFதFதி>பX அ;ல
எ>ைன அDTபினவHைடய சிFதFதி>பX ெச\யேவ நா> வானFதி}HQR இற+கிவQேத>. அதாவR
கிறிjRவினிடFதி; அைழFRவரTபdட நா5 ஒHேபாR5 அவைர விd` விலகAnடாR எ>பRதா> பிதாவி>
சிFத5
அவ1 எனAB தQதைவகளி; ஒ>ைற]5 நா> இழQRேபாகாம; கைடசி நாளி; அைவகைள எxTIவேத எ>ைன
அDTபின பிதாவி> சிFத5. Bமாரைன கW` அவாிடFதி; விOவாசமாயிHAகிறவ> எவேனா அவ> நிFதிய
ஜீவைன அைடவR5 நா> அவைன கைடசி நாளி; எxTIவR5 எ>ைன அDTபினவHைடய சிFதமாயிHAகிறR
எ>றா1.” ேயாவா> 6:37-39
ஆகா ேதவ>, தமR மிBQத கிHைபயினா;, தமR அ>ைப ந5மீR ெபாழிQதிHAகிறா1, நிFதிய ஜீவ> எ>ற இைவ
ெகா`FR நமAB வரேவWXய தWடைனைய தமR Bமார> சிwைவயி; OமQR தீ1AB5பX ெச\ததா; இ>ைறAB
நமR பாவ+களி; இHQR ம>னிTைப ெபea நிeகிேறா5. இைத நா5 விOவாசிAB5 ெநாXயி;, ேதவ> நமAகாக
இைவ அைனFைத]5 ெச\தா1 எ>ன ந5பினா; அவேரா` ந;ல அ>பி> உறவிeB- பிரேவசிFதி`ேவா5. அவ1
நமR அ>பான பரேலாக தQைத. அவேரா` நடAக Rவ+கி`ேவா5, ந5iXய ந>ைமAகாக எTபX வா7வெத>a
அவ1 கeaFதHவா1 என ந5பி`ேவா5.
இதி}HQR ˆ>றாவR காாியFதிeB வHகிேறா5. ேதவDைடய வழிநடFRத;க4AB உண1V-ளவ1களா\
இHQR கீ7TபXQதா;, அவHைடய சிdைச BைறவாயிHAB5, அவைர நா5 பி>பeறேவW`5 எ>a அவ1
விH5Iகிறா1. ேதவDைடய வா1Fைதைய வாசிAB5ேபாR பாிOFத ஆவியானவ1 வசன+கைள உபேயாகிFR ந5ைம
நடFRகிறா1, ேதவேனா`-ள உறைவ காFR வா7Qதிட ேதைவயான சFRவFதி ெபலFைத பாிOFத ஆவியானவ1
நமAB அHளி`வா1.
ˆ>றாவR, ேதவ> வா1Fைத naகிறR ேராம1 8:29; (இR நமAகான இ>ெனாH ேநாAக5) “ேதவ> எவ1கைள
i>BறிFதாேரா அவ1கைள தமR BமாரDைடய சாயwAB ஒTபாக இHTபதeB i>BறிFதிHAகிறா1.”
ேதவDைடய இலAB ந5ைம கிறிjRவி> சாயைல ]ைடவ1களா\ மாறTபW…வR. இதeB எ>ன அ1Fத5?
எTபX நா5 கிறிjRைவ ேபால ஆக iX]5? அேநக1 நிைனAகிறா1க- இேயOைவ ேபால OதQதரமாக வா7Qத நப1
யாHேம இ;ைல எ>a. அவாிடFதி; சகல வ;லைமக45 இHQதR சகல ஞானi5 இHQதR அவ1 யாைர]5
சா1QதிHAக அவசியமி;லாம; இHQதR. ஆமா, அவ1 ேதவDைடய Bமார>, அTபX இHQதாw5,
ேவதாகமFதி>பX, இேயO பரேலாக பிதாைவ சா1QதிHTபR எTபX எ>பதeB நமAB உதாரணமாக வா7Qதா1.
உதாரணமாக, ேயாவா> 6:38; இேயO ெசா;கிறா1, “எ> சிFதFதி>பXய;ல எ>ைன அDTபினவHைடய
சிFதFதி>பX ெச\யேவ நா> வானFதி}HQR இற+கிவQேத>.” ேமw5 அவ1, “ எ> உபேதச5
எ>Dைடயதாயிராம; எ>ைன அDTபினவHைடயதா யிHAகிறR எ>றா1.” ேயாவா> 7:16
இேயO இQத Šமியி; வா7Qத நாdகளி; பிதாைவ சா1QதிHQதா1 தமR வா7வி; ஒMெவாH நிைலயிw5,
ேவைலயிw5, ேபாதைனயிw5 சா1QதிHQதா1. இேயO ெச\த அeTIத+க- மea5 மDABலFதி> பாவFதிeகாக
அவ1 சிwைவயி; தியாக ப}யாக மாிFதR5 இேயOVAகான பிதாவி> சிFததி; ப+காக இHQதR. எனேவ நா5
அவHைடய BமாரDைடய சாயwAB ஒTபாக இHAக ேவW`5 எ>பR ேதவ சிFத5 எ>a ேவத5 ெசா;w5ேபாR,
இைத தா> ேபாதிAகிறR. ஒMெவாH கிறிjதவ1க45 எTபX இேயO பிதாைவ சா1QதிHQதாேரா அTபX இHAக
கeaAெகா-ளேவW`5 எ>a ேதவ> விH5Iகிறா1.
இேயOைவ ேபால, நாi5 பிதா ந5ைம வழிநடFத விd`ெகா`AகேவW`5 அDமதிAகேவW`5, நமR ேதைவகைள
சQதிAB5 காரணராக நிaFதிடேவW`5. நமR iAகிய பாRகாTI பிதாவாகிய ேதவனிடமிHQR கிைடAகிறR; நமR
வா7வி; சாியான இலABகைள அைமFதிட அவைர ேநாAகி பா1Aக ேவW`5. எ>ன ேவைல ெச\வெத>a
அவாிட5 ேகdக ேவW`5; யாைர திHமண5 ெச\வR; பி-ைளகைள வள1TபR எTபX. இைவ எ;லாவeறிw5 நா5
பிதாைவ சா1QதிHQR அவHAB கீ7TபXQதிHAக ேவW`5. அைத எதி1AB5ேபாR, பாவ5 ெச\]5ேபாR5, நமR
வா7விeகான ேதவ திdடFைத ஒRAகி த-ளி`5ேபாR, அவ1 தமR பி-ைளகைள அ>ேபா` சிdசிTபதாக அவ1
naகிறா1. நாம எTபX நடAக…ேமா அQத பாைதயி; சாியா\ நடAB5பX ந5iைடய நலDAகாக அTபX
ெச\கிறா1.
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பி; கிரஹா5 தமR IFதகFதி; எxதியிHAB5 கHFைத நா> ஏeaெகா-கிேற>, ைலT ைட5 ேகர>Œ IFதக5,
கிறிjதவ1க- அறியாைமயினா; வழிவிலB5ேபாR5 எதி1FR ெசய;ப`5ேபாR5 ேதவ> சகலi5 எ>ற ேராம1
8:28> காாிய+கைள நமR வா7வி; அDமFதிAகிறவராக இHAகிறா1. இQத சகலi5 அ;லR அQதமாதிாியான
67நிைல ந5iைடய கவனFைத ஈ1FR ந5ைம ேதவைன சா1QதிHAB5 நிைலAB ெகாW`வHகிறR.
அTேபாjதலனாகிய பV; இைத கeaAெகா-ள ேவWXயிHTபைத ஒTIெகா-கிறா1. இேயOவி> சீ1ஷ1க45
இைத கeaAெகா-ள ேவWXயிHQதR. எ;லா கிறிjதவ1க45 காலாகாலமாக, எபிேரய1 12>பX, ஒHசில
கdட+களி; சிdசிAகTபd` இHAகிறா1 எ>பR உWைம. (எபிேரய1 12:5-6)நீ+க45 நாD5nட ேதவனா;
சிdசிAகபட வா\TபிHAகிறR எ>a அ1FதமாB5.
ந5iைடய நிFதிய பாRபாTI இQத காாியFைத அட+கியிHTபதி;ைல. இ;ைல. அR ேதவDடனான மாமR
உறவி> அXTபைடயி; உ-ளR. ேதவ BமாரDைடய சாயwAB ஒTபாவதி; உ-ளR.
அTேபாjதலனாகிய ேபRHவி> வா7வி; இHQR இைத பeறி தியானிAக iX]மா எ>a பா1Aகலா5. அவ1தா>
சிறQத உதாரண5 என நிைனAகிற>. ேவதFதி> பX நமAB ெதாிQதவைர ேபRH, தனR Oய ெபலFைத அதிகமா\
ந5பியிHQத ஒH நப1 எ>பைத அறிQRெகா-கிேறா5. அவHAெக>a தனிTபdட Oய ெகா-ைகக45
ேகாdபா`க45 இHQதR. எQத கXனமான 67நிைலயிw5 விd`ெகா`FR ேபாக nXயவராக அவ1
காணTபடவி;ைல. மeறவ1கைள ைவFR ஒH ேவைலைய ெச\R iXAக iXயாவிdடா;, தாேம அைத
ெச\RiXAக iX]5 எ>ற Oய ந5பிAைக உைடயவ1; ஒHேபாR5 விd`விட மாdடா1; ஒH காாியFைத எTபX]5
ெச\R iXFதி`வா1. ேதாeaேபாவைதவிட சாவR ேம; எ>பா1. உ+க- Bணi5 அRதானா?
இQத ேபRHதா> க1Fதாிட5 nறினா> ŽAகா 22:33;, “ஆWடவேர, காவ}w5 சாவிw5 உ5ைம பி>பeறிவர
ஆயFதமாயிHAகிேற> எ>றா>.” அவ> இைத ெசா>னேபாR, ேபRH தனR Oய ெபலFைத ந5பியிHQதா>. தனR
ெசாQத திறைமகளி; அவ> ந5பிAைக ெகாWXHQதா>. அவ> எTேபாR5 அைத தனAB i>பாக ைவFதிHQதா>.
இதி; பிரdசைன எ>ன>னா, அவனR விOவாச5 தவறான காாியFதி; இHQதR; அR ேதவ> மீR
இHAகேவW`5, அவ> மீR இHAக nடாR. இைத வசிAB5ேபாR எனAB Oவாரjயமாக இHQதR இேயO
ேபRHVAB பதி; ெசா;கிறா1. இேயO அவனிட5 ŽAகா 22:34; ெசா;கிறா1, “ ேபRHேவ, உனAB
ெசா;wகிேற>, இ>ைறAB ேசவ; nVகிறதeB i>ேன நீ எ>ைன ˆ>a தர5 மaத}Tபா\.”
சாி, ேதைவபdடா; இேயOேவா` தாD5 காவ}w5 சாவிw5 உட> இHTேப> எ>a ெசா;w5ேபாR
இேயOVAB i>னா; ேபRH ெபHைம ேபசிAெகாWXHQதானா? இ;ைல. நீ+க ேயாவா> பதிெனdைட கவனிFR
பாH+க, ேபRH உWைமயாக ேபசினா> எ>பைத பா1Aக iX]5. ேயாவானி; ெசா;லTப`5ேபாR •தாj
இேயOைவ காdX ெகா`AB5பX வHவைத பா1Aகிேறா5. அ+B, “•தாj ேபா1_ேசவகாி> ndடFைத]5 பிரதான
ஆசாாிய1 பாிேசய1 எ>பவ1களா; அDTபTபdட ஊழியAகாரைர]5 ndXAெகாW` பQத+கேளா`5
தீவdXகேளா`5 ஆ]த+கேளா`5 அMவிடFதிeB வQதா>.” ேயாவா> 18:3
சில வ;wன1க- ெசா;கிறா1க- ேபா1ேசவகாி> ndடFதி; அற‘a ஆWக- இHQதா1களா5. இேயOைவ பிXAக
ஆ]தேமQதிய அற‘a ேப1 வ1றா+க. இ+க ேபRH எ>ன ெச\கிறா>? ேவத5 ெசா;கிறR, “ அTேபாR சீமா>
ேபRH, த>னிடFதி}HQத பdடயFைத உHவி பிரதான ஆசாாியDைடய ேவைலAகாரைன வலRகாதற
ெவdXனா>.” ேயாவா> 18:10. இைத சிQதிFR பாH+க-. ேபRH தனR பdடயFைத எ`FRெகாW` 600
ேபைர]5 தாAக ஆயFதமாக தா> இHQதா>. 600 ேபHAB விேராதமாக ஒHவ>, இR ேகdகேவ ெகாvச5 ேக}யா
இHAB;ல. இதி; எ>ன ெதாிகிறெத>றா; இேயOVAகாக தா> மாிAகV5 தயா1 எ>a ேபRH ெசா;w5ேபாR,
அைத உWைமயாக ெசா;கிறா>. இTப இேயO எ>ன ெச\கிறா1? இேயO ேவைலAகாரDைடய காைத
BணTப`Fதி ேபRHவிட5 ெசா;கிறா1, “உ> பdடயFைத உைரயிேல ேபா`.” அதeB பிறB இேயOைவ
ேபா1ேசவக1க- பிXFR ெகாW` ேபானா1க- எ>a ெசா;லTப`கிறR. ெதாட1QR ேவத5 naகிறR, “ேபRH
இேயOைவ]5 ேபா1ேசவக1கைள]5 “ரFதிேல பி>ெதாட1QR ெச>றா>.” ŽAகா 22:54 அவDAB BழTபi5
கவைல]5 உWடானR, அ`Fத எ>ன நடAகTேபாகிறR எ>a ெதாியாம; திைகFRெகாWXHQதா>.
அ`Fத ேபRHைவ பeறி வாசிAB5ேபாR, இேயOைவ வியாBலTப`Fதின இடFதி; அவ> ெநHTபWைடயி;
உdகா1QதிHQதா>.ஒH ேவைலAகாாி அவைன பா1FR, “நீ]5 இேயOேவா` இHQதவ1களி; ஒHவன;லவா
எ>றா-?”
ேபRH எ>ன ெச\தா>? அைத மaதளிFதா>. அவ> ெசா;கிறா>, “jதிாீேய, அவைரநா> அறிேய>.”
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சeaேநரFதிeB பி>I, இ>ெனாH ெபW அவனிட5 வQR, இவ> க}ேலய>தா> எ>a சாதிFதா-.”
அதeB ேபRH, “நீ ெசா;wகிறைத அறிேய> எ>றா>.” எதா1Fதமான விதFதி; தனR ேகாைழFதனFைத அவ>
நிHபிFRவிdடா>. இைத ேயாசிFR பாH+க. இரW` சிa பி-ைளகளா\ அவைன ேதாeகXFதன1. கிறிjRைவ
அவ> மaத}Fத உடேன, ேசவ; nவினR அTேபாR ேபRH இேயO த>னிடFதி; nறியைத நிைனVn1Qதா>.
அேதா` அவ>, இேயOவினிடFதி; ெசா>னைவகைள]5 அவ> நிைனVnHகிறா>, “யா1 உ5ைமவிd`
ேபானாw5, நா> ேபாகமாdேட> எ>றிHQதா>.”
இ+B எ>ன நடQதR? இேயO ேபRHவிட5 ெசா>னா1, “சீேமாேன, சீேமாேன, சாFதா> உ+கைள IைடAகிறதeB
உFதரV ேகd`ெகாWடா>, இதி; உ+கைள எ>பR ப>ைமைய BறிAகிறR – இதி; மeற சீஷ1க45
அட+Bவா1க-. ஆனா; நாேனா உ> விOவாச5 (ஒHைம, ேபRHVAB மd`5) சீேமாேனா உ> விOவாச5
ஒழிQRேபாகாதபX ேவWXAெகாWேட>. நீ BணTபdட பி>I உ> சேகாதரைர jதிரTப`FR எ>றா1.” ŽAகா
22:31 உWைமயாகேவ. சாFதா> ேபRHைவ IைடAB5பXயாக ேதவனிட5 உFதரV ெபeறிHQதா>.
ெவளிTப`Fத; 12:10 naகிறR, “சாFதா> இரV5 பகw5 ேதவDAB i>பாக சேகாதர1க- ேம;
BeறvசாeaகிறவனாயிHAகிறா>.”
ேயாI 1:9; சாFதா> ேசாைப BeறTப`Fதினா>, ேதவDAB i>பாக நீதிமானா\ Bடமeறவனாக இHQதவ>.
சகாியா 3:1; சாFதா> ேதவDAB i>பாக பிரதான ஆசாாியனாகிய ேயாOவாைவ BeறTப`Fதினா>. இQத
67நிைலக- அைனFைத]5 கவனிAB5ேபாR, ேதவ> கd`TபாdX; இHTபைத கவனிAக iX]5. சாFதா>
ந5ைம ேசாதைனABdப`Fத ேதவனிடFதி; உFதரV ெபற ேவW`5. ேபRH தனR ெசாQத ெபலFைத
சா1QதிHQதR ேதவDAB ெதாி]5, அவDைடய Oய ந5பிAைகைய, தனR திறைமயி; இேயOைவ பி>பea
அவHAகாக ெசய;பட iX]5 எ>a ந5பியிHQதா>. ேதவ> அவDைடய இQத ைதாியFைத அகeற ேபRHைவ
அவDைடய கd`Tபாdைட மீறி நாடAB5 ஒH 67நிைலயி; அவைன த-ளி அவைன ஒH ேகாைழயாக நிeB5பX
ெச\தா1. ேபRH எQத 67நிைலைய]5 சQதிFR எதி1ெகா-ள த>னிட5 ேபாதிய ெபலi5 திறைம]5 இHAகிறR
எ>a எWணிAெகாWXHQதா>, நீ+க45 அTபXதானா?
ேதவனிட5 அவ> வாABaதி ெகா`Fதா; அவDAB அவ1 கீ7TபXவா1 எ>a ந5பினா>, அதனா; அவ1 மீதிHQR
அQத காாியFைத அகeறிட நிைனFதா>. ேவaவிதமாக ெசா>னா;, ேதவைன ஈ1AB5விதமான உFதம Bண5
அவனிட5 இHQதR. அவDைடய பாைதயி; எQதவிதமான ேபாராdட5 வQதாw5 அைத தாேன தனR Oய
ெபலFதா; ேமeெகா-ள iX]5 எ>a நிைனFRெகாWXHQதா>. இQத எWண5 தா> ேபRHVAB- பல
ஆW`களாக இHQR வQதR. ஆனா ேபRH இTப OAB‘றாக உைடQRவிdடா>. அவ> ேதாeaேபா\ ˆ>a
iைற இேயOைவ மaத}Fத பிறB, ேசவ; nவியR5 இேயO ெசா>ன வசன+கைள அவ> உடேன
நிைனVn1Qதா>. அைத அவ> IாிQRெகாWட ெவளிேய ேபா\ மன+கசQR அxதா>.
பிறB, உைடAகTபdட இQத அDபவFதிeB பிறB ேபRH சாியாக ெசய;பdடா>. ேதவ> அeIதமா\ அவைன
ம>னிFதா1. அவDைடய ேகாைழFதனFைத அகeறி அவனR ைதாியFைத திH5ப தQதா1. ஆனா; அவ1
ெசா;கிறா1, “இTேபாR நீ எ>ைன ixைமயா\ ந5Iவா\, எ> ெபலFைத ந5பி`வா\. உ>Dைடய ைதாிய5
உ>Dைடயதாக இHAகாR, உ> ˆல5 கிாிைய ெச\]5 எனR பாிOFத ஆவியாக இHAB5. அR அ>ேபா`5
கனிேவா`5 இHAB5, Oய பிரேயாஜனமாக Oயநலமாக இHAகாR. ஜன+க- உ>னி; கிறிjRைவ கW`
எ>Dைடய நாமFதிeB மகிைமைய]5 கனFைத]5 ெசwFRவா1க- எ>றா1.”
உ+க4AB ஒ>a ேகdகd`மா? உ+க4ைடய வHவாயி> இaதி நிைலAB வQதிHAகிறீ1களா? நீ+க ேதவDைடய
வ;லைமைய மd`5தா> ந5பியிHAகிேற> எ> ேதைவAB அவHைடய பலFைத சா1QதிHAகிேற> எ>a ெசா;ல
iX]மா? நாம சிலவeைற பிXF`ெகாWXHQதா;, ந5iைடய விHTபTபX ெசய;பdடா;, ந5iைடய அ>பி>
பரேலாக பிதா ந5ைம சிdசிFR அவHைடய ேதைவ நமAB இHAகிறR எ>பைத IாிQRெகா-45பX ெச\ேவ>
எ>கிறா1. இTபX ெச\வதeB அவHAB பல வழிக- இHAகிறR. ந5iைடய iரdடாdட BணFைத பய>ப`Fதி,
ந5iைடய பிXவாதFைத நமAேக பாதகமாAகி`வா1, சாFதாDAB nட அDமதி அளிFதி`வா1, ந5iைடய
வா7வி> ஒH பBதிைய ெதாட அதிகாரமளிFதி`வா1. ேதவ> எTேபாR5 கd`TபாdXeB- ைவFதிHAகிறா1,
ந5ைம Oeறி ஒH எ;ைலைய ைவFதிHAகிறா1, ஆனா அவ1 அ>ேபா` ந5ைம சிdசிAகிறா1. தனிTபdட iைறயி;
ந5 ஒMெவாHவேரா`5 இைடப`வா1.
எபிேரய1 IFதகFதி; ெசா;லTபdXHAகிறR ேதவDேட\ சிdைச\ைக ெபa5ேபாR, அைத அeபமாக எWணA
nடாR. அைத நா5 ஒRAகி த-ளிட nடாR. மன5 தள1QR நிeக nடாR, நா5 விd`விடV5 nடாR. ேதவ> தா5
அ>I nHகிறவைன சிdசிAகிறா1 எ>a அறிQதிHAக ேவW`5. நாம எ>ன ெச\ய…5? ேதவDAB ந5ைம
அ1TபணிAக ேவW`5, நா5 கeaAெகா-ள ேவWXயைவகைள கeaAெகா-ள ேவW`5, ெதாட1QR i>ேனறி
ெச;லD5. அRதா> ந;லR. ேவத5 ெசா;கிறR நா> அTபX ெச\தா;, ேதவDைடய சிdைசயானR பிeகாலFதி;
அதி; பழகினவ1க4AB அR நீதியாகிய சமாதான பலைன தQதி`5. (எபிேரய1 12)
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இTேபாR நீ+க- இAகdடான 67நிைலயி; இHQதா; உ+களால ெசா;ல iX]மா, “ேதவேன, எ>ைன
ஒTபைடAகிேற>. எனAB எ>ன ேபாதிAக நிைனAகிறீ1?”உ+க- வா7வி; பாவ5 இHQதா; அைத அறிAைக
ெச\தி`+க-. ேதவ> உ+கைள தWXAக விH5Iவதி;ைல. அவ1 உ+கைள அ>பினா; சிdசிAகிறா1,
உ+க4ைடய நலDAகாக, அவ1 தா> உ+க4AB காரண க1Fதா எ>பைத IாிQRெகா-ள ேவW`5 என
விH5Iகிறா1.
அ`Fத வார5 ேவத5 naகிற மeெறாH தைலTைப பeறி பா1Aக இHAகிேறா5: மரண பய5: மரணFைத
எதி1ெகாWXHTபவ1க- மரண பயFேதாXHTபவ1க4AB ேதவ> எ>ன ெசா;wகிறா1? கிறிjRைவ
விOவாசிAகிறவ1க- மாிFத அ`Fத ெநாX அவ1க4AB எ>ன ச5பவிAB5 எ>a ேதவ> வாAகளிAகிறா1? அ`Fத
வார5 தவறாம; பா1Tƒ1க- என ந5Iகிேற>.

எ+க4ைடய ெதாைலAகாdசி நிக7சிகைள காண
இலவச ஜா> அ>ெக1ெப1A நிக7_சி ஆTைப பதிவிறAக5 ெச\தி`+க-.
இேயO கிறிjRைவ ஏeaெகா-வதeகான ெஜப5 @JAshow.org
@2015 A.T.R.I.

6

