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என் அன்புக்குரிய சக்கரதர சக்கரதரி்ககே, 

நரன் கேற்்கரள்ளும் அகந்க பயணங்கள் எனது இதயததில் 
நீங்கரத நிலனவு்கலேப் பதிக்்கின்்றன. அவறல்ற முடித 
துக்்்கரண்டு வீடு திரும்பும் வழியில், நேது சலபயின் 
வியக்்கலவப்பவறல்றயும், சுவரரஸயேரனவறல்றயும், 
நிைவும் விததியரசங்கலேயும்  நரன் அடிக்்கடி எண்ணிப் 
பரரக்்கிக்றன்.

ஆயினும் இவவிததியரசங்கள்் ்கரரியங்கலே எேிதரக் 
குவதில்லை. உை்கின் எநத நரட்டுக்குச் ்சன்்றரலும் ்சரநத 
வீடரய் உணர்கிக்றரம்; நூறறுக்்கணக்்கரன ்ேரழி்கலேப் 
கபசு்கிக்றரம்; ஆயினும் ்சரநத அபிப்பிரரயங்கலே 
நரம் ்்கரண்டிருக்்கிக்றரம். இகயசு்கி்றிஸதுவுக்க்கர நரம் 
ஒன்்றரயிருததல் பிரதரனேரனதரய் இருக்்கி்றது. இதற்கர்க,  
அவர ்ெபிததரர. 

ஆயினும், இது எப்படி சரததியேர்கி்றது? நேது ் சரநத முயற 
சியினரல் இலத அலடயமுடியரது. ஆனரல், கதவகனரடு 
கசரநது  இலதப் புரியமுடியும்.  பிதர குேரரன், பரிசுதத 
ஆவி என்னும் திரிததுவம் ஒருலேப்பரட்டுக்கு சி்றநத 
உதரரணேரய் தி்கழ்கி்றது.

■  அவர்கள் ஒன்ல்றகய விரும்பு்கி்றரர்கள்.  
■  ஒவ்வரன்ல்றயும் ப்கிரநது்்கரள்்கி்றரர்கள்.
■  தங்கலேக் கு்றிதது அதி்கம் கபசரேல், பி்றலர அவர்கள்   

சரட்சி்்கரடுக்்கி்றரர்கள் 
■  அவர்கள் ஒன்றுகசரநது ஒகர இைக்குக்்கர்க 

்சயறபடு்கி்றரர்கள். 

நரம் இவவிதம் ஒன்்றரயிருப்பதறகு எவவரறு முயல்்கிக்றரம்? 
இதில் முதல் அடிலய இகயசுகவ எடுததுலவததரர. நம்கேரடு 
ஒவ்வரன்ல்றயும் ப்கிரநது்்கரள்வதற்கர்க ேனிதனரய் 
அவதரிததரர. அவரது ெீவலன நேக்கு வழங்கினரர. 
ெைததினரலும் ஆவியினரலும் ேறுபடி நரம் பி்றநததரல் 
அவர நேக்குள் வரழ்கி்றரர. பரிசுதத நற்கருலண மூைேர்க 
அவருலடய ெீவன் நேக்குள் ்பருகு்கி்றது.கதவன் நேக்குள் 
வசிக்்கி்றரர என்பலத நரம் உறுதி்சய்து்்கரள்ேகவண்டும். 
நரம்  அதி்கேர்க இகயசுகவரடு இலணநதிருப்கபர்ேனில்,  
பி்றருடன் இலணநதிருப்பதுவும் சுைபேரயிருக்கும். 

■  அவலரப்கபரைகவ நரமும் விரும்பு்கிக்றரம். அவருடன்    
நரம்  நிததிய ஐக்்கியததில் வரகவண்டு்ேன்று அவர  
விரும்பு்கி்றரர. 

■  யரவறல்றயும் அவருடன் ப்கிரநது்்கரள்்கிக்றரம். 
அவருலடய சிநதலன நேது சிநதலன, அவரது உணரச்சி 
நேது உணரச்சி, அவரது நண்பர்கள் நேக்கும் நண்பர்கள்.

■ இகயசுலவ சரட்சியிடு்கிக்றரம். எனகவ, நேது 
்கிரிலய்கலே அதி்கேரய் நரம் கூ்றரேல், அவரது 
்கிரிலயலய, அன்லப, தியர்கபலிலய அ்றிவிக்்கிக்றரம்.  

■  அவரது இைக்ல்க அலடய அவருடன் இலணநது 
்சயறபடு்கிக்றரம். அவரது ஊழியததில் அவருடன் 
கசரநது ஈடுபடுகவரம். 

நரம் ஒகரேரதிரியரனவர்கேரய் இருப்பலத ஒறறுலே 
அரததப்படுததுவதில்லை. நம் தனிததுவதலத, ்கைரச்சரரத 
லத விட்டுவிடுவலத இது கு்றிப்பதில்லை. நரம் விததியர 
சேரனவர்கள்; ஆயினும் ்கி்றிஸதுலவப் பின்பறறும் ஒகர 
ேனவிருப்பதலதக் ்்கரண்டிருக்்கிக்றரம். நன்லேயிலும் 
்கஷடங்கேிலும் ஒன்்றரயிருப்கபரம். ஒருவலர்யரருவர 
விேரசிக்்கரேல், கதவலனத துதிதது கசலவ்சய்கவரம். 

அன்புடன் உங்கள்,

கெரன் லூக் ஷலனடர

ஒறறுலே
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பபநபேப்ரஸதே
2015

“ஆவியும் மணவரட்டியும் வர 
என்ிறரர்ள்!”  

பவளி. 22:17
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லுசரக்ரவில் தேசிய நரய்ர்ள் ஸதடேடியதேில் 
நனடேபபறற பபநபேப்ரஸதே தேவரரரேனையில் 
71000 தபர ்லநதுப்ரணடேரர்ள். தமலும் 
ஏரரளமரைவர்ள் ேங்ள்  சனபககூட்டேங்ளில்  
பசயமேி ஒளிபரப்புமூலம் ்ணடு ம்ிழநேைர



4

community 03/2015 ஆபிரிக்ரவில் தேவரரரேனை

இங்கு னைேரைதேிலும், ஒளிபரபபரகும் சனபககூட்டங் 
்ளிலும் குழுைியிருககும் என் பிரியமுளள  சத்ரேர 
சத்ரேரி்தள,  முேலரவேர் ஒரு தவேர்ை வரசிப 
புககு இப்பரழுது ்சவி்்ரடுபதபரம். ேீரக்ேரிசி 
தயரதவலின் புதே்தேிலிருந்தும், எதபசிய நிருபதேி 
லிருந்தும் சில வரக்ியங்்ள வரசிக்பபடும்:

“அேற்குப பின்பு நரன் ைரம்சைரை யரவரதைலும் என் 
ஆவினய ஊற்றுதவன்; அப்பரழுது உங்்ள குைரரரும் 
உங்்ள குைரரதேி்ளும் 
ேீரக்ேரிசைஞ் ்சரல்லு 
வரர்ள; உங்்ள மூபபர 
் ச ர ப ப ை ங் ் ன ள யு ம் , 
உங்்ள வரலிபர ேரிசைங்் 
னளயும் ்ரணபரர்ள.  ஊழி 
யக்ரரரதைலும், ஊழியக்ர 
ரி்ளதைலும் அந்நரட்ளிதல  
என் ஆவினய ஊற்றுதவன்’’ 
(தயரதவல் 2:28-29).

‘‘இேிைிைிதேம் நரன் பரதலர்தேிலும் பூதலர்தேிலு 
முளள முழுககுடும்பததுககும் நரை்ரரணரர்ிய, நம்மு 
ன்டய ் ரதேரரயிருக்ிற  நம்முன்டய ் ரதேரரயிருக்ிற 
இதயசு்ிறிஸ்துவினுன்டய பிேரனவ தநரக்ி 
முழங் ்ரல்படியிடடு, நீங்்ள அவருன்டய 
ஆவியிைரதல உளளரை ைனுஷைில் வல்லனையரய்ப 
பலபப்டவும், விசுவரசதேிைரதல ்ிறிஸ்து உங்்ள 
இருேயங்்ளில் வரசைரயிருக்வும், நீங்்ள 
அன்பிதல தவரூன்றி, நினல்பற்றவர்ளர்ி, ச்ல 

பரிசுதேவரன்்தளரடுங்கூ்டக ்ிறிஸ்துவினுன்டய 
அன்பின் அ்லமும், நீளமும், ஆழமும், உயரமும் 
இன்ை்ேன்று உணரந்து; அறிவுக்்ட்டரே அந்ே 
அன்னப அறிந்து்்ரளள வல்லவர்ளர்வும், 
தேவனுன்டய ச்ல பரிபூரணதேரலும் நினற 
யபப்டவும், அவர ேைது ை்ினையினுன்டய ஐசு 
வரியதேின்படிதய, உங்்ளுககு அநுக்ிர்ம்பண 
ணதவணடு்ைன்று தவணடிக்்ரளளு்ிதறன். நரம் 
தவணடிக்்ரளளு்ிறேற்கும் நினைக்ிறேற்கும் ைி் 

வும் அேி்ைரய் நைககுளதள 
்ிரினய்சய்்ிற வல்லனை  
யின்படிதய, நைககுச் ்சய்ய 
வல்லவரர்ிய அவருககு, 
சனபயிதல ்ிறிஸ்து இதயசு 
வின் மூலைரய்த ேனலமுனற 
ேனலமுனறககும் சேர்ர 
லங்்ளிலும் ை்ினை உண 
்டரவேர். ஆ்ைன்.  ‘‘ (எதப 
சியர 3:14-21).

அன்பின் சத்ரேர சத்ரேரி்தள, சரம்பியரவில் 
லுசரக்ர ந்ரில் ்பந்்ே்்ரஸ்தே விழரனவக 
்்ரண்டரடுவது ் பருை்ிழச்சியளிக்ிறது. ஆபிரிக்ர 
வின் எல்லர அபதபரஸ்ேலர்ளும் இங்்ிருக்ிறரர்ள.  
இங்கு சரம்பியரவில் ஊழியதேின் அபிவிருதேிக்ர் 
தநற்று விதசஷ நன்றினயயம் தபரற்றுேலனலயும் 
தேவனுககு ்சலுதேிதைரம். இன்று உல்்ங்குமுளள 
ஆயிரததுககும் அேி்ம் சனபககூட்டங்்ள நம்மு்டன் 
இனணந்ேிருக்ின்றை. யரவதரரடும் ை்ிழச்சினயப 

்ிறிஸ்துவில் நைது ை்ிழ்ச்சி 
தேவநம்பிகன்யில் 

ஆேரரதனேக ்்ரணடிருக்ிறது. 
தேவநம்பிகன்அேி்ரிககும் அளவுககு 

்ிறிஸ்துவில் நம் ை்ிழச்சியும் 
அேி்ரிககும். 
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ப்ிர்ந்துக்ரள்ித�ரம். இங்கு ஆபிரிக்ரவில் 
ஏரரளமரய் விசுவரசி்ள கபருகுவனேக கு�ித்து  
சில இடங்்ளில் சில இருேயங்்ளில் ்வனல்ளும்  
இருபபனே நரன் அ�ிதவன். ‘‘ஏன் சரம்பியரவில் 
இத்ேனை ஆசீர்வரேம்? நரங்்தளர இங்கு ஒரு 
சிறு கேரன்யிைதர!’’ என்று சிலர் தவேனைபபடு 
்ி�ரர்்ள.   சில ஆபிரிக் பிரதேசங்்ளிலும்கூட 
கசரறபமரை அங்்த்ேவர்்தள இருக்ி�ரர்்ள. 
‘‘நரம் என்ை ேவறு கசய்்ித�ரம்?’’ என்றும் சிலர் 
வருத்ேபபடு்ி�ரர்்ள. 

சனபயின்   வரலரறன�  
சறறு எண்ிபபரர்ப  
பரர்பதபரம். எருசதலமில் 
பரிசுத்ேஆவி ஊற�பபட் 
டது. சனப வளர்ந்ேது. 
கு�ிபபிட்ட ஒரு ்ரல 
்ட்டத்்துககுப பின் 
தமறகு  ஆசியரவில் எருச 
தலனமவிட அேி்மரை 
்ி�ிஸேவர்்ள உண 
டரைரர்்ள. அேறகுபபின், 
ஐதரரபபரவில் சனப 
வளர்்சசியனடந்ேது. அதந் புேிய அபதபரஸேலிக் 
விசுவரசி்ள உருவரைரர்்ள.  இதயசு ஆசியரவில் 
தேரல்வி்ணடரரர? இன்று ஐதரரபபரனவவிடவும் 
அேி்மரை புேிய அபதபரஸேலிக் விசுவரசி்ள 
ஆபிரிக்ரவில் உருவர்ியிருக்ி�ரர்்ள. இேில் 
ேவக�ன்ை? நரடு்ள, எல்னல்ள, ஜரேி்ள 
என்� பரகுபரடு தேவனுககு இருபபேில்னல 
என்பனே ம�வரேிருபதபரம்.  அபதபரஸேலர் பவுல் 
எழுேிைரர்: ‘‘யூேகைன்றும் ்ிதரக்கைன்றுமில்னல, 
அடினமகயன்றும் சுயரேீைகைன்றுமில்னல, ஆக்ன் 
றும் கபணக்ன்றுமில்னல; நீங்்களல்லரரும் 
்ி�ிஸது இதயசுவுககுள ஒன்�ரயிருக்ி�ீர்்ள.’’ (்லர. 

3:28). தேவைதல அனைக்்பபடு்ி�வர்்ள அேறகு 
மறுகமரைியுனரத்து, விசுவரசித்து, முடிவுபரியந்ேம் 
உணனமயரயிருத்ேதல பிரேரைமரைது. 

ஆபிரிக்ரவிலும் மறறும் பல நரடு்ளிலும் வரழ்ி� 
விசுவரசி்ள மிகுந்ே ்ஷடங்்ளின் நடுவில் விசுவர 
சத்னேக ்ரத்துகக்ரளளதவணடியவர்்ளரய் வரழ்ி 
�ரர்்ள. கபருந்கேரன்யிைரரய் இருபபேிைரல் இட 
வசேி நிரம்பிய ஆலயங்்ள இருபபேில்னல. சில இடங் 
்ளில் ஆலயக ்ட்டடங்்தள இல்னல. அவர்்ள 

கேன் ஆபிரிக்ரனவதயர 
ஐதரரபபரனவதயர தநரக 
குவரர்்களைில், அங்   
க்ல்லரம் அை்ிய ஆல  
யங்்ள இருபபனே எண 
்முடியும். ஆைரல், 
சத்ரேர சத்ரேரி்தள, 
பூமிககுரிய நிலவரங்்ள 
இரட்சிபபிறகு அவசியமற 
�னவ என்பனே மைேில் 
க்ரளதவரம். அனைக்ப 
படு்ி�வர்்ள அேறகு மறு 
கமரைியளித்து இதயசு 

னவப பின்பற�ி முடிவுபரியந்ேம் நினலத்ேிருத்ேதல 
இன்�ியனமயரேது. தமறகூ�பபட்ட ்வனலயின் சிந் 
ேனை்ள ்ி�ிஸதுவில் நமககுள ம்ிழ்சசினய மந்ேப 
படுத்ேலர்ரது.

்ி�ிஸதுவில் நமது ம்ிழ்சசி தேவநம்பிகன்யில் 
ஆேரரத்னேக க்ரணடிருக்ி�து. தேவநம்பிகன் 
அேி்ரிககும் அளவுககு ்ி�ிஸதுவில் நம் ம்ிழ்ச 
சியும் அேி்ரிககும். பவுல் எழுேிைரர்: ‘‘தேவன் 
உணனமயுளளவரரயிருக்ி�ரர்; உங்்ள ேிரர்ிககு 
தமலர் நீங்்ள தசரேிக்பபடு்ி�ேறகு அவர் 
இடங்க்ரடரமல், தசரேனைனயத் ேரங்்த்ேக்ேர்     

்ி�ிஸதுவின் ம்வரட்டினய்ச 
தசர்ந்ேவர்்ள  பரிசுத்ே ஆவியிைரல் 

நிரம்பியிருக்ி�ரர்்ள. அவர்்ள 
ஒவவருவரிடமும் கூறு்ி�ரர்்ள: நீங்்ள 

இருக்ி�வண்மர்தவ வரருங்்ள; 
தேவன் உங்னள தநசிக்ி�ரர். நரனும் 

தநசிக்ித�ன். நீங்்ள எவரரயிருபபினும் 
தேவன் உங்்னள  மீட்் 

மைேரயிருக்ி�ரர். 
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என் அன்பின் சத்ரேர சத்ரேரி்தே பரிசுதே ஆவி    
யின் வல்்லனைனய நம்புதவரம். ்ிறிஸ்துவில் நம் 
ை்ிழசசிககு இதுவும் ஆேரரைர்ிறது. ்ிறிஸ்துவின் 
சனபயில் பரிசுதே ஆவி பிரசன்ைைரயிருக்ிறரர்,   
சசயறபடு்ிறரர். சுவதசஷம் அறிவிக்பபடு்ிற இடத 
ேிச்லல்்லரம் பரிசுதேஆவி சசயறபடு்ிறரர். பரிசுதே 
ஆவியின் வல்்லனைனய நரம் நம்பு்ிதறரம். ்னடசி 
நரட்ளவனர சுவிதசஷம் அறிவிக்பபடும் என்றும் 
நரம் நம்பு்ிதறரம். சைரேரை ரரஜயதேின் முடிவில் 
ச்்ல ைைிேரும் சுவிதசஷதனேக த்ளவிபபடடிருப 
பரர்்ள. 

தசரேனைதயரடுகூட அேறகுத   ேபபிகச்ரளளும்   
படியரை தபரகன்யும் உணடரககுவரர்.’’  (1 ச்ரரிந்   
ேியர் 10:13). தேவனை நம்புவேறகு இது நல்்லதேரர் 
அறிவுனர. நரம் ்டந்துசசல்லும் ச்்ல உபதேிரவங் 
னேயும் ‘‘தசரேனை’’ எைபபடடது குறிககும். தேவன் 
உணனையுளேவர். தசரேனை்ளுககு ேபபிககும் வழி 
னய அவர் ்ரடடு்ிறரர். இக்ர்லதேில் சனபயில் பரி 
சுதே ஆவியரைவரின் பிரசன்ைமும் சசயறபரடு்ளும் 
இவவழியரகும். சனபயில் பரிசுதே ஆவியின் பிரசன்ை 
மும் சசயறபரடு்ளும் உளேேன் ை்ிழசசியின் ேிரு 
நரேரய் சபந்சேச்ரஸ்தே விேஙகு்ிறது. 

1| தேவரரரேனையின் ஆரம்பதேில் தயரதவல், எதபசியர் வரக்ியங்ேிலிருந்து தவேர்ை வரசிபபு 
        இடம்சபறறது. ஒரு சத்ரேரனும் சத்ரேரியும் அனே வரசிதேரர்்ள.
2–4| பரடடுககுழு, வரதேிய இனசககுழுவிைர், ேன்லனை அபதபரஸ்ே்லர் ைறறும் அங்தேவர்்ள 
        ்ீேங்ேரலுை இனசயிைரல் குது்்லைனடந்ேைர்

1

3 4

2
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பரிசுதே ஞரைஸ்ரைதேின் மூலமர் ்ிறிஸதுவின் 
சனபயில் பரிசுதேஆவி சசயறபடு்ிறரர். மைிேனை 
தேவைிடம் வரும்படி பரிசுதேஆவி அனைக்ிறரர். 
்ிறிஸதுனவ விசுவரசிக்ிறவர்்ள் ஞரைஸ்ரைம் 
சபறமுடியும். ‘‘வந்து ்ிறிஸதுவின் சனபயில் 
பிரதவசி,  ்ிறிஸதுவின் சரீரதேின் அங்மரய் 
மரறு’’ என்று பரிசுதே ஆவி அனைக்ிறரர். பரிசுதே 
ஞரைஸ்ரைதேில் பரிசுதே ஆவியின் சசயறபரட்டிைர 
தல பரவதனே எேிர்ததுப் தபரரரடுவேற்ரை 
சகேினய தேவன் ேரு்ிறரர். எைதவ பிசரசுககு ்ரம் 
பணியததேனவயில்னல. பிசரசின் அடினம்ளர்வும் 
்ரம் மரறுவேில்னல. யரகத்ரபு எழுேிைரர்: 
‘‘பிசரசுககு எேிர்தது ்ில்லுங்ள், அப்சபரழுது 
அவன் உங்னளவிட்டு ஓடிப்தபரவரன்’’ (யரகத்ரபு 
4:7). ஒவசவரரு உணனமயுள்ள ்ிறிஸேவனும் 
அனுபவிககும் ்ிறிஸதுவில் ம்ிழ்சசி இதுவரகும்!  

அப்தபரஸேல ஊைியதேின்மூலம் பரிசுதேஆவியின் 
வல்லனம பூரணமரய் வரு்ிறது. சேரிந்துச்ரள்ளப்பட் 
ட ஆததுமரக்ள் ்ிறிஸதுவின் மணவரட்டியில் 
பர்மரய் மரறுவேறகு அவர்்னள அனைப்பேற்ர் 
இதயசு அப்தபரஸேலர்்னள அனுப்பு்ிறரர். சேரிந்து   
ச்ரள்ளப்பட்டவர்்ள் ரரஜரீ் ஆசரரியதேில் பஙத்ற 
பரர்்ள். ஆ்தவ, பரிசுதே ஆவியின் வல்லனமனய 
்ம்புதவரம். ்ிறிஸதுவின் மணவரட்டியரவேறகு    

மரவட்ட அப்சபரஷேலர்்ள் சடப்ைர், ஏரி்ச, 
எககுயர, ஃதபல்பவும் மறறும் தேபய்சன் 
ஆ்ிதயரர்.

மரவட்ட அப்தபரஸேலர் சிட்சி சிசசகச்டி  
சமரைிசபயர்ப்பரளருடன் (இடது), 
்ீதை: ேனலனம அப்தபரஸேலர் தஜரன் லூக ஷனைடர் 
தேவரரரேனைனய முடிததுகச்ரள்ளும் சஜபதேில்

தேவைரதல சேரிந்துச்ரள்ளப்பட்ட யரவரும் அப் 
தபரஸேல ஊைியதேிைரல் அனைக்ப்படு்ிறரர்்ள். 
அவர்்ள் அப்தபரஸேலர்்ளிைரதல முதேினரயிடப் 
படுவரர்்ள். இவவிேமர்தவ மணவரட்டி ஆயதேமர 
்ிறரள். இேில் எந்ே சந்தே்மும் இல்னல.எது 
த்ரிடினும், மணவரட்டி அப்தபரஸேலர்்ளிைரல் 
ஆயதேப்படுதேப்படு்ிறரள் என்னும் உணர்்சசி ம்ிழ்ச 
சினயத ேரு்ிறது. 

பரிசுதே ்ற்ருனணயில் பரிசுதே ஆவியின் வல்லனம 
னய ்ரம் அனுபவிக்முடியும். ‘‘உயிர்தசேழுந்ேவரின் 
ஐக்ியதேில் பிரதவசி’’ என்று பரிசுதேஆவி அனைக்ி 
றரர். சனபயிைர் பரிசுதே ்ற்ருனண ச்ரணடரடும் 
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ஆபிரிக்ரவின் ச்ல அபதபரஸேலர்ளும் , எல்லர மரவட்ட அபதபரஸேலர்ளும்,  
அவர்ளின் உேவியரளர்ளும்  சைிக்ிழனம ஒரு குழுபப்டம் எடுத்துக்ரண்டரர்ள்

கபரழுது, பரிசுத்ே நற்ருனை அபபத்ேில் இதயசு 
்ிறிஸது உணனமயர்தவ பிரசன்ைமரயிருபபனே 
பரிசுத்ே ஆவியின் வல்லனம சரத்ேியபபடுத்து்ிறது. 
பரிசுத்ே நற்ருனை எங்கு  அல்லது எநே சூழநினலயில் 
க்ரண்டர்டபபடு்ிறது என்பது முக்ியமல்ல. ஒரு 
அ்ேிமு்ரமிலர்டடும் அல்லது அழ்ிய ஒரு ஆலயத் 
ேிலர்டடும் ்ிறிஸதுவின் பிரசன்ைத்னே எநே இ்டத் 
ேிலும் நரம் அனுபவிக்முடியும். அவுஸேிதரலியரவில் 
ஒரு சிறிய சனபககூட்டத்ேில், அல்லது சரம்பியரவிதலர 
த்ப ந்ரிதலர ஒரு கபரிய ஆலயத்ேில் எங்கு பரிசுத்ே 
நற்ருனை க்ரண்டரடிைரலும் அங்கு ்ிறிஸது பிர 
சன்ைமர்ிறரர. கூடிவரும் அங்்த்ேவரின் எணைிக 
ன்யில் பரிசுத்ே ஆவியின் வல்லனம ேங்்ியிருபபேில் 
னல. தேவபிள்னள்ள் பரிசுத்ே நற்ருனை க்ரண்டர 
டும் ஒவகவரரு ே்டனவயும் பரிசுத்ே ஆவியின்மூலம்   
இதயசு அங்கு பிரசன்ைமர்ிறரர. ் ிறிஸதுவில் ம்ிழச் 
சிககு இதுதவ ஆேரரம்!

‘‘ஆவியும் மைவரடடியும் வர என்்ிறரர்ள்.’’ ் ிறிஸது 
வுக்ர் மைவரடடி க்ரணடிருககும் அன்பிைரதல 
மைவரடடி சனப சிறபபுறு்ிறது. விசுவரசி்ள் 
்ிறிஸதுவு்டன் ஐக்ியத்னே வரஞசிக்ிறரர்ள். 
இதயசுவு்டன் தசரதவணடும் என்பது அவர்ளின் 

பிரேரை சிநேனை்ள்
சுவிதசஷம் அறிவிக்பபடு்ிற, தேவச்டங்கு்ள் 
ஏறறுகக்ரள்ளபபடு்ிற, அபதபரஸேலர்ளிைரதல 
்ிறிஸதுவின் மைவரடடி ஆயத்ேபபடுத்ேபபடு்ிற 
இ்டங்்ளிகலல்லரம் பரிசுத்ே ஆவியின் 
பிரசன்ைத்னே நம்மரல் அனுபவிக்முடியும். 

முேன்னம மைவிருபபம். ஆேலரல் அவர்ள் ‘‘வர’’ 
என்று மன்றரடு்ிறரர்ள் ‘‘ஆவியும்’’ என்று இங்கு 
கூறபபட்டேில், பரிசுத்ே ஆவியிைரல் நிரம்பிய சனப 
யிைரின் மறறுகமரரு சிறபபு கவளிபபடு்ிறது. 
அவர்ளின் சிநேனை, கசரல், கசயல் யரவும் பரிசுத்ே 
ஆவியிைரல் வழிந்டத்ேபபடு்ிறது. ‘‘வர, தேவன் 
உன்னை தநசிக்ிறரர’’ என்று பரிசுத்ேஆவி கூறுவ 
னேபதபரலதவ மைவரடடி சனபயும் கூறு்ிறது. 
தேவன் ஒவகவரருவனரயும் இரடசிபபேறகு சித்ேமர 
யிருக்ிறரர!
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தைானியேலயமேல குற்றஞ் 
சுமேத்துவதைறகு அவரகள் 

யோச்னபண்ினாரகள். 
ஆேினும் தைானியேலிடம் 

எநதை குற்றத்்தையும் 
கா்முடிேவில்லை. 
‘‘நாம் இநதை 
தைானியே்லை 
அவனு்டே 

சிஙகஙகளின் ககபிேில தைானியேல 
(தைானியேல 6)

தைாியு ராஜாவாய் ஆனயபாது, 120 
புதைிே யதைசாதைிபதைிக்ள அவன் 
நிேமேித்தைான். யதைசாதைிபதைிக்ள 
யமேறபார்வ கசய்வதைறகு 
மூன்று பிரதைானிக்ளயும் அவன் 
ஏறபடுத்தைினான்.  அவரகளில 
தைானியேலும் ஒருவன். 
மேறக்றலலைா யதைசாதைிபதைிக்ளயும், 
பிரதைானிக்ளயும்விட தைானியேல 
அதைிக ஞானமுள்ளவனாய் 
விளஙகினான். ஆதைலைால முழு 

ராஜேத்துக்கும் அவ்ன  
அதைிகாாிோய் நிேமேிபபதைறகு 

ராஜா எண்ினான். 
இதைனால மேற்றவரகள் 
தைானியேலயமேல 
கபா்றா்மேயுற்றாரகள். 

யதைவ்னபபற்றிே யவதைவிஷேத்தைியலை 
குற்றபபடுத்தும் முகாநதைரத்்தைக் 
கணடுபிடித்தைாகலைாழிே அவ்ன 
யவக்றான்்றிலும் குற்றபபடுத்தும் 
முகாநதைரத்்தைக் கணடுபிடிக்கக் 
கூடாது என்்றாரகள்.’’ எனயவ, 
ராஜாவிடம் கூ்றினாரகள்: 
‘‘எவனாகிலும் முபபது நாள்வ்ரேில 
ராஜாவாகிே உம்்மேத்தைவிர 
எநதை யதைவ்னோனாலும் 
மேனுஷ்னோனாலும் யநாக்கி, 
ோகதைாரு காாிேத்்தைக்கு்றித்து 
விண்பபம்பண்ினால, அவன் 
சிஙகஙகளின் ககபிேியலை யபாடபபட, 
ராஜா கடட்ள’’ பி்றபபிக்கயவணடும் 
என்்றாரகள்.  அவவாறு ராஜாவும் 
உத்தைரவிடடான். அநதை உத்தைரவு 
்ககேழுத்தைிடபபடட்தை தைானியேல 
அ்றிநதையபாதைிலும், தைான் முன் 
கசய்துவநதைபடியே தைினம் தைன் 
யதைவனுக்கு முன்பாக கஜபம்பண்ி, 
ஸயதைாத்தைிரம் கசலுத்தைினான். அ்தை 
அவனு்டே வியராதைிகள் கணடு 
ராஜாவிடம் மு்்றேிடடாரகள். 
‘‘எநதை மேனுஷனாகிலும் முபபது 
நாள்வ்ரேில உம்்மேத்தைவிர 
எநதை யதைவ்னோனாலும்  யநாக்கி 
விண்பபம்பண்ினால, அவன் 
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சிஙகஙகளின் ககபியிலே 
லபோடபபடலேண்டும் என்று 

நீர் கடட்ளபபததைிரததைில் 
்ககயழுதது ்ேததைீர் 

அல்ேேோ ‘‘ என்்ோர்கள். 
அதைற்கு ரோஜோ 
சம்்மதைிததைோன். 
‘‘தைோனிலயல் 
உம்்்மயும்  
கடட்ள்யயும் 
்மதைியோ்மல், தைினம் 
மூன்று லே்ளயும் 

தைன் லதைேனிடம் 
கஜபம்பண்ணுகி்ோன்’’ 
என்்ோர்கள். ரோஜோ 
இ்தைக் லகடடலபோது, 

சஞசேபபடடு, தைோனிலய்ேக் 
கோபபோற்றும்படிக்கு சூோியன் 
அஸதை்மிக்கு ்மடடும் முயன்்ோன். 
ஆனோல் ரோஜோேினோல் எ்தையும் 
கசயயமுடியேில்்ே. எனலே, 
தைோனிலய்ேக் ்கதுகசயயும்படி 
உததைரேிடடோன். தைோனிலயல் 
சிஙகஙகளின் ககபில் 

லபோடபபடடகபோழுது, தைோியு 
தைோனிலயலிடம் கூ்ினோன்: ‘‘நீ 
இ்டேிடோ்மல் ஆரோதைிக்கி் உன் 
லதைேன் உன்்னத தைபபுேிபபோர்.’’  
ககபி்ய மூடி ஒரு கல் 
்ேக்கபபடடது. ரோஜோ அ்தை தைன் 
ல்மோதைிரததைோல் முததைி்ரயிடடோன். 
பின்பு அரண்்ம்னக்குத தைிரும்பிச் 

கசன்்ோன். தைோனிலய்ேப பற்்ி 
்மிகவும் லேதை்னபபடடேனோய 
உண்்ோ்மலும் உ்ஙகோ்மலும் 
அன்்ிரவு முழுேதும் ரோஜோ 
கோததைிருநதைோன். அதைிகோ்ேயில்  ரோஜோ 
சிஙகஙகளின் ககபிக்கு ேி்ரநது 
லபோனோன். ‘‘ தைோனிலயலே,  உன் 
லதைேன் உன்்னச் சிஙகஙகளுக்குத 
தைபபுேிக்க ேல்ேேரோயிருநதைோரோ’’  
என்று லகடடோன். அதைற்கு தைோனிலயல், 
‘‘ரோஜோலே, நீர் என்றும் ேோழக.
சிஙகஙகள் என்்னச் 
லசதைபபடுததைோதைபடிக்குத 
லதைேன் தைம்மு்டய தூதை்ன 
அனுபபி, அ்ேகளின் ேோ்யக் 
கடடிபலபோடடோர்’’ என்்ோன். 
ரோஜோ ்மிகவும் சநலதைோஷபபடடு, 
தைோனிலய்ேக் ககபியிலிருநது 
தூக்கிேிடச் கசோன்னோன்; 
தைோனிலயலின்ல்மல் 
குற்்ஞசோற்்ினேர்க்ள 
ரோஜோ சிஙகஙகளின் 
ககபியிலே லபோடடோன்.   
தைன் ரோஜயததைில் 
சகேரும் தைோனிலயலின் 
லதைே்னலய 
ே்ஙகலேண்டும் 
என்று ரோஜோ கடட்ள 
பி்பபிததைோன். நம்்்ம 
கோபபோற்றுகி் லதைேன் 
அேலர!

சர்ேேல்ேே்ரேிட சி்பபோன கோே்ே எேரும் தைரமுடியோது.

■ 
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நடேஷேடாவின் குடுமபததைில்
ேஷன்டப - ேஜிக்ஸேடான்

ஹட�டா, என் பபயர் நடேஷேடா. 
என்்னைப் பற்ி உஙகளுககு 
ப�டால்வதைில் �நடதைடாஷப்படுகிட்ன். 
2008 பபபரவடாி 16ம தைிகதைி நடான் 
பி்நடதைன். எனைககு ஏழு வயதைடாகி்து. 
இநதை வருேம பள்்ிககூேததைில்  
ட�ர்நடதைன். ேஜிக்ஸேடானைின் 
தை்�நகர் ேஷன்டபயில் 

வ�ிககிட்ன்.

இது என் குடுமபம: அப்படா  
ப�ர்ஜி,  அம்டா கடயடா, என் 
�டகடாதைடாிகள் �ஷடா, லிடயடா்டா 
்றறும நடான். எஙகள் �்பயில் 
என் அப்படா ஒரு சுவிட�ஷகன். 
2013 டி�மபடாில் ்டாவடே 
அப்டபடா்ஸதை�ர் நடேடால்னைி  
டஜர்்னைியிலிருநது எஙகள் 
�்பககு வநதைிருநதைடார். என் 
தைங்க படாிசுததை முததைி்ர 
பபற்டாள்.

ேஜிக்ஸேடான் நடாடடில் நடாலு 
�்பககூடேஙகள் உள்்னை. 
ஒன்று ேஷன்டபயில் உள்்து. 
எஙகள் ஆ�யத்தைச் சுற்ி 
டகடா்ேயில் நி்்ய பூககள் பூககும. 
்ல்லி்க. லீலீ, டரடாஜடாககள் 
நிரமபியிருககும. தைிரடாட� 
டதைடாடேமும உண்டு. �்பயினைர் 
சு்வயடானை தைிரடாட்�ககனைிக்்ப் 
பகிர்நதுபகடாள்டவடாம. இஙகு 
ஆரடாதை்னைககு ்டடு்ல்�டா்ல் 

ப�டிகளுககு தைண்்ணீரூற்வும, 
டதைடாடேத்தைத துப்பரவுப�யயவும, 
கு்ிர்கடா�ததைில் பனைியகற்வும 
நடான் �நடதைடாஷ்டாய வருவதுண்டு.

 
இப்பேததைில் உள்்வர்கள் என் குடுமப உ்வினைர்கள். 
என் தைடாததைடா, இரண்டு படாடடி்டார், மூன்று ்டா்டா ்டா்ி்டார், 
என் அப்படா, �ஷடா ்றறும நடான். விடுமு்் கடா�ததைிலும 
விட�ஷ பண்டி்கக்ிலும நடாஙகள் கூடி்கிழடவடாம. 
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''ஒரு விபத்ில் ்லையில்      
அடிபட்டது. சற்று நேரம்        
மயங்ியிருநந்ன். மருததுவ 
மலையில் இருந்பபொழுது, 
எைக்கு ்ழும்பு வரக்கூ்டொது, 
சீக்்ிரம் குணமொ் நவண்டும் 
என்று பெபிதந்ன். ்ரத்ர என் 
பெபம் ந்ட்டொர.''       Noa, 9

''சீக்்ிரமொய் சு்பப்ட 
பெபிதந்ன். அல் 

ந்வன் ்ந்ொர. ''

Sarah, 7

“என் பு்ிய லசக்்ிள் 
விபத்ில் மொட்டக் 
கூ்டொது என்று 
பெபிதந்ன். ந்வன் 
்ொக்்ிறொர.”

Elia, 10

“எைக்கு ப்ட்ட 
பசொபபைம் வரக்கூ்டொது 
என்று என் அபபொவு்டன் 
நசரநது பெபிதந்ன். 
அது ே்டக்்ிறது.”

Diva, 8
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்டஷன்நப ே்ொில் பிர்ொை 
சதுக்்த்ில் இபப்டம் 
எடுக்்பபட்டது. இது எங்ள் ே்ொின் 
ப்ொடிக்்ம்பம். 165 மீட்டர்ள் 
உயரமொைது. உை்ிநைநய மி் 
உயரமொை ப்ொடிக்்ம்பம் இது்ொன். 
எங்ள் ேொடடில் 93 விழுக்்ொடு 
மலை்ள் சூழந்ிருக்்ின்றை. 

ந்ொல்ட்ொைத்ில் எங்ள் 
விடுமுலறலய மலைபபகு்ியில் 
பசைவிடு்ிநறொம்.  மலைப 
பிரந்சங்ளில் சலபயிைநரொடு 
சுற்றுைொப நபொவதுமுண்டு. சுத்மொை 
்ொற்லறயும், குளிரந் ேீலரயும், 
பசலச ேிற அழல்யும் இஙகு 
ரசிக்்ைொம். வி்வி்மொை அளவு்ளில் 
்ற்்லளக் ்ண்டும்ிழைொம். எைக்கு 
ஒரு ேொய்க்குடடி நவண்டும் என்று 
ஆலச. ஒருேொள் விமொைத்ிலும் 
பசல்ைநவண்டும். 

்பொல்பபடடி
ந்வன் அடிக்்டி ேம் பெபங்ளுக்கு மறுபமொழி 
்ரு்ிறொர. ஆைொல் எபபபொழுதும் அல்ை. உங்ள் 
அனுபவங்லளக் கூறுங்ள்!
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மீடபு கேவைப்டும் மனிேன்

மனிேனுக்கு ஏன் மீடபு கேவை? 
்ோைதேில் வீழ்நேேிலிரு்நது எல்்ோ மனிேரும் ்ோைி�ளோ 
னோர�ள். ்ிசோசு அைர�ளிடம் ்ோைதவேத தூண்டினோன். 
எ்நே மனிேனும் ்ோைமின்்ி ைோழைது �ிவடயோது. 
ஒவ்ைோருைரும் ்ோைதேின் கசற்ில் ைிழு�ி்ோர. இ்நே 
நிவ்யிலிரு்நது மனிே இனதவே ைிடுேவ்்சயைேறகு, 
அேோைது அைவன மீட்ேறகு கேைன் மனேோயிருக்�ி்ோர.

‘‘மீடபு’’ என்்ோல் என்ன ?
�யிறு�வள அைிழதது �டடைிழப்வே ‘‘மீடபு’’ எனப 
்டுைது அச்ோய அரதேப்டு�ி்து. இகயசுைின்  
ேியோ�்லியின் சூழநிவ்யில் ‘‘மீடபு’’ ்ிசோசினோல் 
�டடுண்டிருக்கும் மனிேனின் ைிடுேவ்வய அரதேப 
்டுதது�ி்து. 

்ோைதேில் வீழ்நேவேக் கு்ிதது கைேோ�மம் உவைப்து 
என்ன? 
ஏகேன் கேோடடதேின் நடுைில் இரு்நே நன்வம 
ேீவம அ்ியதேக்� ைிருடசதேின் �னிவயப புசிக்� 
கைண்டோம் என்று ஆேோமுக்கும் ஏைோளுக்கும் கேைன் 
�டடவளயிடடோர.அக்�டடவளவய மீ்ினோல் உண் 
டோகும் ைிவளவையும் எடுததுவைதேோர: ‘‘அவே நீ 
புசிக்கும் நோளில் சோ�கை சோைோய’’ (ஆேியோ�மம் 2:17).   
முே்ோம் மனிேவன ைசப்டுதேிய ்ிசோசு கேைன் 

உவைதேேில் ச்நகே�தவே அைர�ளுக்குள் எழுப்ினோன். 
‘‘நீங�ள் சோ�கை சோைேில்வ்; நீங�ள் இவேப புசிக்கும் 
நோளிக் உங�ள் �ண்�ள் ேி்க்�ப்டும் என்றும், 
நீங�ள் நன்வம ேீவம அ்ி்நது கேைர�வளபக்ோல் 
இருபபீர�ள் என்றும் கேைன் அ்ிைோர’’ (ஆேியோ�மம் 
3:4-5). ஆேோமும் ஏைோளும் கசோேவனக்குட்டடோர�ள். 
கேைனுக்கு ைிகைோேமோய  �ிளர்நது, அைைது �டடவளவய 
மீ்ினோர�ள். ைிருடசதேின் �னிவயப புசிதேோர�ள். 
கேைனிடம் இவைோறு அைர�ள் �ீழப்டியோமறக்ோனது 
மனிேன் ்ோைதேில் வீழ்நேேோய ைிைோிக்�ப்டு�ி்து.

மனிேன் ்ோைதேில் வீழ்நேேன் ைிவளவு என்ன?
மனிேன் ்ோைதேில் வீழ்நேேோல் மனிேருவடய ைோழைில் 
மோற்ங�ள் உண்டோயின. அைர�ள் கேைனுக்குப 
்ய்நது ஒளி்நது்�ோண்டோர�ள். மனிேருக்குள் இரு்நே 
உ்வும் ்ோேிக்�ப்டடது. அதுக்ோ்கை சிருஷ்டிபபுடன் 
மனிேனுக்�ிரு்நே உ்வும் ்ோேிபபுக்குள்ளோனது. அன்்ி 
லிரு்நது மனிேைோழக்வ� ்ிையோசததுக்குள்ளோனது. 
ைோழவுக்கு எல்வ் ை்நேது. ‘‘நீ மண்்ோயிருக்�ி்ோய, 
மண்ணுக்குத ேிரும்புைோய’’ (ஆேியோ�மம் 3:19). 
்ோைதேில் வீழ்நேேன் மறறுகமோர  ைிவளைோய 
மனிேனுக்கும் கேைனுக்கும் இவடயில் ்ிளவு கநர்நேது. 
ஏகேன் கேோடடதேிலிரு்நே முேல் மனிேர இருைரும் 
்ைளிகயற்ப்டடனர. (ஆேியோ�மம் 3:23-24).

இவைருடம் ்சப்டம்்ோில் புேிய அபக்ோஸே் சவ்யின் க்ோேனோ ைிளக்�நூல் 
ைினோைிவட ைடிைதேில் ்ைளிைரு�ி்து. இேிலுள்ள 750 ைினோைிவட�ளிலிரு்நது 
சி்ைறவ் �ம்யுனிடடி ்ிைசுோிக்�ி்து.  
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‘‘அவன் எடுக�ப்ட்ட மண்ணைப ்ண்டுத்த க்தவனோ 
�ிய �ரத்தர அவ்ன ஏக்தன் க்தோட்டத்திலிருந்து அனுப 
்ிவிட்டோர. அவர மனுஷ்னத துரத்திவிடடு, ஜீவவிருட 
சததுககுப க்ோம் வழி்யக �ோவல்சயய ஏக்தன் 
க்தோட்டததுககுக �ிழகக� க�ரூபீன்�்ையும், வீசிக 
்�ோணடிருக�ிற சு்ட்ரோைிப ்ட்டயத்்தயும் ்வத்தோர’’ . 

்ோவததுககும் குறறததுககும் வித்தியோசம்  என்ன ?
்ோவம் முழு்மயோனது. அது சோரபு்்டய்தல்ல. 
அது க்தவனி்டமிருந்து ்ிோி்வ ஏற்டுதது�ிறது.  
இ்தறகு மோறோ�, ்ோவத்தின்மூ்லம் ்தனிப்ட்டவர 
புோியும் குறறத்தின் நி்லவரத்்த, ்தம் நீ்தியினோலும் 
இரக�த்தினோலும் க்தவன் வித்தியோசமோய அைக�ிறோர. 

விசுவோசியின் �்ட்ம என்ன?
க்தவனது வோரத்்த்ய ஏறறு, அ்்த நம்்ி, அ்தன்்டி 
வோழவ்தறகு மனி்தர அ்ழக�ப்டு�ிறோர�ள். இகயசு 
வலியுறுத்தினோர: ‘‘க்தவனி்டத்தில விசுவோசமோயிருங�ள், 
என்னி்டத்திலும் விசுவோசமோயிருங�ள்’’ (கயோவோன் 14: 
1). ‘‘குமோர்ன விசுவோசிக�ிறவன் எவகனோ அவன் 
்�டடுபக்ோ�ோமல நித்தியஜீவ்ன’’ அ்்டவோன் 
என அவர வோககுறு்தி வழங�ினோர (கயோவோன்3: 16). 
அவிசுவோசத்தின் வி்ைவு�்ையும் குறிப்ிட்டோர: 
‘‘நோகன அவர என்று நீங�ள் விசுவோசியோவிட்டோல 
உங�ள் ்ோவங�ைிக்ல சோவீர�ள்’’ (கயோவோன் 8:24).

‘‘ஆ்த்லோல விசுவோசம் க�ள்வியினோக்ல வரும், க�ள்வி 
க்தவனு்்டய வசனத்தினோக்ல வரும்.’’ (கரோமர 10:17).

இரடசிப்ின் ஆஸ்திவோரம் எது?
இகயசுகவ நித்திய இரடசிப்ின் �ோரணைர. ‘‘்தோம் பூர 
ணைரோன்ின்பு, ்தமககுக �ீழப்டி�ிற யோவரும் நித்திய 
இரடசிப்் அ்்டவ்தறகுக �ோரணைரோ�ி...’’ (எ்ி்ரயர 
5:9). க்தவனுககும் மனுஷருககும் மத்தியஸ்தரும் அவகர. 
(1 ்தீகமோ. 2:5). அப. 4:12 கூறு�ிறது: ‘‘அவரோக்லயன்றி 
கவ்றோருவரோலும் இரடசிபபு இல்்ல; நோம் 
இரடசிக�ப்டும்்டிககு வோனத்தின் �ீ்ழஙகும், மனு 
ஷர�ளுககுள்கை அவரு்்டய நோமகமயல்லோமல கவ்றோ 
ரு நோமம் �ட்ட்ையி்டப்்டவும் இல்்ல.’’ க்தவனோல 
அனுப்ப்ட்ட இரடச�ர அவகர. ்ோவத்்த ்ஜயித்த 
மீட்ர அவகர. ்ோவத்தோல கநோிட்ட ்தீங�ிலிருந்து, 
மனி்தனுககு அவரோக்ல இரடசிபபு வரு�ிறது. சிலு்வயில 
இகயசு ்�ோணடுவந்்த ்லி ்ோவத்திலிருந்து நமககு 
விடு்த்்ல ்தரு�ிறது. க்தவனி்டமிருந்து நிரந்்தரமோய நோம் 
்ிோிவ்்த ரதது்சய�ிறது. 
மத்தியஸ்தர: ஒரு்க�த்தில க்தவனுககும் மனி்தருககும் 

இ்்டயில மத்தியஸ்தரோய இகயசு விைஙகு�ிறோர. 
க்தவனுககு முன்னோல மனி்த்ரயும், மனி்தர முன்்ோ� 
க்தவ்னயும் அவர ்ிர்திநி்திததுவப்டுததுவ்்த இது 
அரத்தப்டுதது�ிறது. மனி்தனுக�ோ� க்தவனி்டம் ்ோிந் 
துக்சு�ிறவர அவகர. க்தவசித்தத்்த மனி்தருககு 
்ோிசசயப்டுதது�ிறோர. மறு்க�த்தில, மத்தியஸ்தரோய, 
க்தவனு்டன் ஐக�ியததுககு மறு்டியும் மனி்த்ன 
ந்டததும் இரடசி்ின் வழியோய ்தி�ழ�ிறோர. 
‘‘க்தவன் ஒருவகர, க்தவனுககும் மனுஷருககும் மத்தியஸ 
்தரும் ஒருவகர. எல்லோ்ரயும் மீடகும் ்்ோருைோ�த 
்தம்்ம ஒபபுக்�ோடுத்த மனுஷனோ�ிய �ிறிஸது இகயசு 
அவகர’’(1்தீகமோதக்தயு 2:5-6).

இன்று எவவோறு இரடசிப்் அ்்டயமுடியும்? 
இரடசிப்் எவரும் சுயமோய அ்்டயமுடியோது. 
�ிறிஸது்வ விசுவோசிப்்தோலும், உ்ல�ின் இரடசிப 
்ிற�ோ� இகயசு நிறுவிய  க்தவச்டஙகு�்ையும் க்தவ 
வசனத்்தயும் ஏறறுக்�ோள்வ்தோலும் மடடுகம மனி்தர  
இரடசிப்்ப ்்றறுக்�ோள்ைமுடியும். 

�ிறிஸதுவின் மறுவரு்�யில எப்டிப்ட்ட இரடசிப்் 
மணைவோடடி ச்் ்்றறுக்�ோள்ளும்? 
�ிறிஸதுவின் மறுவரு்�யில ்ரக்லோ�ததுக �லியோணை 
்வ்வத்தில  மணைவோடடி ச்் ஏற�னகவ நித்திய 
ஐக�ியத்தில ்ிரகவசிககும். 

க்தவனது இரடசிப்ின் ்திட்டம் எபக்ோது பூரத்தியுறும்?
கவ்தோ�மத்தின்்டி, இரடசிப்ின் ்திட்டம் பு்திய 
சிருஷ்டிப்ில பூரத்திய்்டயும். 

சுவிகசஷத்தின் ்ோர்வயில  
்்தோிந்து்�ோள்ைப்டு்தலின் சிறபபு யோது?
சுவிகசஷத்தின் ்ோர்வயில, ்்தோிந்து்�ோள்ைப்டு்தல 
க்தவனு்்டய அன்்ின் வரமோகும். இவவரத்்த 
ஏற்்தோ அல்லது மறுப்்தோ என்்்்த முடி்வடுககும் 
சுயோ்தீனம் மனி்தருககுணடு. மனி்தரு்்டய ்சய்��ள் 
முன்னுறு்தி்சயயப்ட்ட்வ என்று க்தவனோல ்்தோிந்து 
்�ோள்ைப்டு்தல அரத்தமோவ்தில்்ல. 

்்தோிந்து்�ோள்ைப்டு்த்்ல ஏற்்தன் ்்லன் யோது? 
்தங�ள்  ்சோந்்த இரடசிப்ிற�ோ�வும், ்ிறோின் இரட 
சிப்ிற�ோ�வும் மனி்த்ன க்தவன் ்்தோிந்து்�ோள்�ிறோர. 
அ்தன்க்ோது குறிப்ிட்ட �்ட்ம்யயும் அவனுககு ்தரு�ி 
றோர. இரடசிப்ின் �ோரணைரோ�ிய இகயசு்வப ்ின்்றறு 
வ்்த இது அரத்தப்டுததும். வோழ்வ சுவிகசஷததுககு 
ஏறற்டி  அ்மததுக்�ோள்ளு்த்்ல இது குறிககும்.

Publisher: Jean-Luc Schneider, Überlandstrasse 243, 8051 Zurich/Switzerland
Verlag Friedrich Bischoff GmbH, Triforum A, Frankfurter Str. 233, 63263 Neu-Isenburg/Germany
Editor: Peter Johanning



15

க�ோட்ோடுcommunity 03/2015

கேவனுடைய �டைடை�ள்
கேவனுடைய �டைடை�ள் எேற்குப் ்யன்டு�ின்றன?

மனிேனுக்கு கேவன �டைடை�டை வழங�ினோர்.  
மனிேோின நனடமக்�ோனவற்ட்ற அேில் அ்றிவிதேோர். 
மனிேன கேவகனோடு எப்்டிப்்டை நல்லு்றடவப் 
க்ணகவண்டும் என்டே �டைடை�ள் கூறு�ின்றன. 
கமலும், மனிேருக்�ிடையில் நிலவகவண்டிய நல்லு்றவுக் 
கும் �டைடை�ள் ஆேோரமோ�ின்றன.

எநே மகனோ்ோவததுைன கேவனுடைய �டைடை�ளுக்கு 
மனிேர் �ீழப்்டியகவண்டும்? 
சர்வவல்லவர், சர்வம்றிநேவர், அனபுகூர்�ி்றவர் எனறு 
கேவடன விசுவோசதேில் அ்றிநதுக�ோள்�ி்றவர்�ள் 
அவரது சிதேதடேப்்ற்்றி விசோோிதது, கேவசிதேப்்டி 
அேோவது கேவ�டைடைப்்டி ேங�ள் சிநேடன�டையும் 
நைதடே�டையும் கந்றிப்்டுதது�ி்றோர்�ள். மனிேோில் 
அனபுகூர்வேோல் கேவன �டைடை�டை வழங�ினோர் 
என்டே அ்றிநது, ேண்ைடனக்குப் ்யப்்டுவேோகல 
அல்லோமல். கேவனகமல் உள்ை அன்ினோகல அவற்ட்ற 
நிட்றகவற்று�ி்றோர்�ள். 

�டைடை�ைில் ்ிரேோனமோனது எது? 

‘‘நியோயப்்ிரமோணதேிகல எநேக் �ற்்டன ்ிரேோனமோ 
னது’’ என்ற க�ள்விக்கு, கமோகசயின  ்ிரமோணங�ைிலி 
ருநது இரு கு்றிப்பு�ளுைன இகயசு மறுகமோழியைிதேோர்.  
‘‘உன கேவனோ�ிய �ர்தேோிைதேில் உன முழு இருே 
யதகேோடும், உன முழு ஆததுமோகவோடும் உன முழு 
மன கேோடும் அனபுகூருவோயோ�; இது முேலோம் ்ிர 
ேோன �ற்்டன. இேற்கு ஒப்்ோயிருக்�ி்ற இரண்ைோம் 
�ற்்டன எனனகவன்றோல், உனனிைதேில் நீ அனபுகூரு 
வதுக்ோலப் ்ி்றனிைதேிலும் அனபுகூருவோயோ� என 
்கே. இவவிரண்டு �ற்்டன�ைிலும் நியோயப்்ிரமோணம் 
முழுடமயும் ேீர்க்�ேோிசனங�ளும் அைங�ியிருக்�ி்றது’’ 
(மதகேயு 22:36-40). கேவனிைதேிலும் ்ி்றனிைதேிலும் 

அனபுகூரும் இவவிரு �டைடை�ளும் ‘‘அன்ின 
இரடடைக் �டைடை�ைோய்’’ வர்ணிக்�ப்்டு�ின்றன. 

்ி்றனிைதேில் அனபுகூருவேன �டைடை எடே வலியுறுத 
து�ி்றது?
எல்லோ ச�மனிேடரயும் அன்ினோகல உ்சோிக்� 
கவண்டும்  எனறு இது க�ோரு�ி்றது. சுயநலதேிற்கு 
கேைிவோன வரம்ட் அ்றிவிக்�ி்றது. நல்ல சமோோிய 
டனப் ்ற்்றிய உவடமயில் (லூக்�ோ 10:25-27), அய 
லோடர அனபுகூர்ேல் இரக்�தடேயும் அேற்க�ற்்ற நைத 
டேடயயும் க�ோண்டிருதேடல அர்தேப்்டுததும் எனறு 
இகயசு வலியறுதேினோர்.  சததுருக்�டையும் சிகந�ிக்கும் 
்டி இகயசு உடரதேது எதேடன எசசோிக்ட�யுள்ைது!

''உனக்�டுதேவடனச சிகந�ிதது, உன சததுருடவப் 
்ட�ப்்ோயோ� எனறு கசோல்லப்்டைடேக் க�ள்விப்்டடிருக் 
�ி்றீர்�ள். நோன உங�ளுக்குச கசோல்லு�ிக்றன, உங�ள் 
சததுருக்�டைச சிகந�ியுங�ள்; உங�டைச ச்ிக்�ி்றவர்�டை 
ஆசீர்வேியுங�ள்; உங�டைப் ்ட�க்�ி்றவர்�ளுக்கு நனடம 
கசய்யுங�ள்; உங�டை நிநேிக்�ி்றவர்�ளுக்�ோ�வும் 
உங�டைத துன்ப்்டுதது�ி்றவர்�ளுக்�ோ�வும் கெ்ம் 
்ண்ணுங�ள். இப்்டிச கசய்வேினோல் நீங�ள் ்ரகலோ�தேி 
லிருக்�ி்ற உங�ள் ்ரம ்ிேோவுக்கு புதேிரரோயிருப்பீர்�ள். 
(மதகேயு 5:43-45). 

இநே ‘‘்ி்றன’’ யோர்?
நல்ல சமோோியடனப் ்ற்்றிய உவடம உணர்தது�ி்றது: 
உேவி கேடவப்்டு�ி்றவன ்ி்றனோயிருக்�ி்றோன,. 
அகேகவடையில் உேவு�ி்றவனும் ்ி்றனோயிருக்�ி்றோன. 
நோம் ் ோிசசயமடை�ி்ற ஒவகவோருவரும் நமக்குப் ் ி்றனோய் 
இருக்�ி்றோர்�ள்.

்ி்றர்கமல் அனட் சட்யில் எவவோறு �ோடடு�ிக்றோம்?
அப்க்ோஸேலர்�ளுக்கு இகயசு க்ோேிதேது சட்யின 
ருக்கும் உ�நேது: ‘‘நோன உங�ைில் அன்ோயிருநேதுக்ோல 
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நீங�ளும் ஒருவோில�ோருவர் அன்ோயிருங�ள் என�ிற 
புதிதோன �ட்டளைளய உங�ளுக்குக் ல�ோடுக்�ிகறன.
நீங�ள் ஒருவோில�ோருவர் அனபுள்ைவர்�ைோயிருநதோல், 
அதினோல் நீங�ள் எனனுள்டய சீஷர்�லைனறு எல்�ோரும் 
அறிநதுல�ோள்வோர்�ள்.’’ (கயோவோன 13:34-35). ்ிறருக்கு 
உதவிலசயவதில் லவைிப்டும் ்ிறர்கமேல் அனபுகூருதல் 
சள்யினர் மேததியில் �ோணப்்டகவண்டும். ‘‘ஆள�யோல் 
நமேக்குக் �ிள்டக்கும் சமேயததிற்குததக்�தோ�, யோவருக்கும், 
விகசஷமேோ� விசுவோச குடும்்ததோர்�ளுக்கும், நனளமே 
லசயயக்�்டகவோம்’’ (��ோததியர் 6:10). உண்ளமேயோன 
இரக்�ம், �ருளண, மேனததோழளமே, சோநதம், ல்ோறுளமே 
முதலியவற்றோல் ஒருவளரலயோருவர் உ்சோிததல் சள் 
யினோின �்டளமேயோகும். 

்தது �ற்்ளன�ள்
1. உன கதவனோ�ிய �ர்ததர் நோகன. எனளனயனறி 
உனக்கு கவகற கதவர்�ள் உண்்டோயிருக்�கவண்்டோம்.
2. உன கதவனோ�ிய �ர்ததருள்டய நோமேதளத வீணிக� 
வழங�ோதிருப்ோயோ�; �ர்ததர் தம்முள்டய நோமேதளத 
வீணிக� வழஙகு�ிறவளனத தண்டியோமேல் வி்டோர்.
3. ஓயவுநோளைப ்ோிசுததமேோய ஆசோிக்� நிளனப்ோயோ�;
4.உன கதவனோ�ிய �ர்ததர் உனக்குக் ல�ோடுக்�ிற 
கதசததிக� உன நோட�ள் நீடிததிருப்தற்கு, உன 
த�ப்ளனயும் உன தோளயயும் �னம்்ண்ணுவோயோ�.
5. ல�ோள� லசயயோதிருப்ோயோ�.
6. வி்சோரம் லசயயோதிருப்ோயோ�.
7. �ைவு லசயயோதிருப்ோயோ�.
8. ்ிறனுக்கு விகரோதமேோ�ப ல்ோய்சசோடசி லசோல் 
�ோதிருப்ோயோ�.
9. ்ிறனுள்டய  வீடள்ட  இ்சசியோதிருப்ோயோ�; 
10. ்ிறனுள்டய   மேளனவிளயயும்,  அவனுள்டய 
கவள�க்�ோரளனயும், அவனுள்டய கவள�க்�ோோி 
ளயயும், அவனுள்டய எருளதயும், அவனுள்டய �ழு 
ளதளயயும், ்ினனும் ்ிறனுக்குள்ை யோலதோனளறயும் 
இ்சசியோதிருப்ோயோ�

்தது �ற்்ளன�ளை நோடடு சட்டங�ளு்டன எவவோறு 
இளணததுப ்ோர்க்�முடி�ிறது?
கதவ�ட்டளை�ள் ஒரு நோடடின சட்டங�ளைவி்ட 
கமே�ோனளவ. கதவனுள்டய சிததம் மேோததிரகமே கதவ 
�ட்டளை�ளை மேீறுவளதக் குறிதது தீர்மேோனிக்�வல்�து. 
கவலறநத சட்டவிய�ோைர்�ைோலும் அது சோததியமேில்ள�.   

கதவனுள்டய �ட்டளை�ளை மேீறுதல் என்தன அர்ததம் 
எனன? 
கதவனுள்டய �ட்டளை�ளை மேீறுதல் ்ோவ்சலசய�ோகும். 
்ோவமேோனது கதவனுக்கு முன்ோ� மேனிதளனக் 
குற்றப ்டுதது�ிறது. இப்ோவததினோல் விளையும் 
குற்றததின அைவு விததியோசப்டு�ிறது. ்ோவததின 
உக்�ிரதளத கதவன ஒருவகர உறுதிலசயயவல்�வர். 
சி�ருள்டய நிள�ளமே�ைில் குறிப்ிட்ட ்ோவங�ைினோல் 
விளையும் குற்றங�ள் கதவனுக்கு முன்ோ� அோிதோய 
�ணிக்�ப்்டவுஙகூடும். 

பூரண �ட்டளையும் எவவோறு நிளறகவற்றப்்டமுடியும்?

கதவளனயும் ்ிறளரயும் ்ோிபூரணமேோன தனளமேயில் 
அனபுகூர்வதன மூ�மேோ�கவ பூரண �ட்டளைளய 
நிளறகவற்றமுடியு்மே. (கரோமேர் 13:8-10). இது இகயசு 
�ிறிஸ்துவுக்கு மேடடுகமே சோததியமேோனதோய விைங�ியது. 

முத�ோம் �ற்்ளன எது?
'' உன கதவனோ�ிய �ர்ததர் நோகன. எனளனயனறி 
உனக்கு கவகற கதவர்�ள் உண்்டோயிருக்�கவண்்டோம். ''

முத�ோம் �ற்்ளன நமேக்கு இனறு எளத அர்ததப்டுத 
து�ிறது? 
அன்ினோக� கதவனுக்கு ்க்திமேோியோளத லசலுததும்்டி 
முத�ோம் �ற்்ளனயில் நோம் அளழக்�ப்டு�ிகறோம். 
லதோழுள�யினோலும், நமேது �ீழப்டிவினோலும், கதவ 
்யததினோலும் கதவளன நோம் வழி்டு�ிகறோம். 
கதவனி்டததில் நமேக்குள்ை அன்ிலிருநது கதவ்யம் 
நமேக்குள் வைர்்சசியள்ட�ிறது. கதவ்யமேோனது ஒரு 
இயற்ள� ்யமேல்�. ஆனோல் மேனததோழளமே, அனபு, 
கதவனகமேல் ளவக்கும் நம்்ிக்ள� முதலியவற்றின 
லவைிப்ோ்டோய விைஙகு�ிறது. இகயசு�ிறிஸ்துவில் 
கதவன லவைிப்ட்ட வண்ணமேோ�கவ அவளர 
ஏற்றுக்ல�ோள்ளுதல் இனறியளமேயோததோய இருக்�ிறது 
(கயோவோன 14:9). அதி�ோரம், ்தவி, ல்ருளமே, 
்ணம், விக்�ிர�ங�ள், மேற்லறல்�ோவற்ளறயும் 
�ீழப்டுததும் எண்ணததில் உருவோகும் தனிப்ட்ட 
ஆதிக்�ம் முதலியவற்ளற லதயவமேோய ஆசோிதது 
ந்டப்ளதயும்கூ்ட இக்�ட்டளைளய மேீறும் லசயல�னக் 
கூறமுடியும். நம்முள்டய லசோநத மேனவிருப்ங�ள், 
உள்கநோக்�ங�ைின அடிப்ள்டயில் கதவளனப 
்ற்றிய ல�ோள்ள��ளை உருவோக்�ிக்ல�ோள்வதும் முத 
�ோம்  �ட்டளைளய மேீறுத�ோய மேோறும். மேரங�ைிலும், 
சிள��ைிலும், இயற்ள�யின அபூர்வங�ைிலும் லதய 
வங�ளைக் �ோண்�ிறவர்�ைோய ந்டநதுல�ோள்வதும் 
முத�ோம் �ற்்ளனளய மேீறுவதோகும். கமேலும், 
சோததோனுக்குோியளவ�ள், குறிலசோல்லுதல், மேோயவிதளத, 
சூனியஞலசயதல், ஆவி�கைோடு க்சுதல், மேநதிரவிதளத 
முதலியனவும் முத�ோம் �ட்டளையளய மேீறும் 
லசயல்�ைோகும்.   

இரண்்டோம் �ற்்ளன எது?
“உன கதவனோ�ிய �ர்ததருள்டய நோமேதளத வீணிக� 
வழங�ோதிருப்ோயோ�; �ர்ததர் தம்முள்டய நோமேதளத 
வீணிக� வழஙகு�ிறவளனத தண்டியோமேல் வி்டோர்” 

இரண்்டோம் �ற்்ளன நமேக்கு இனறு எளத அர்ததப்டுத 
து�ிறது?
கதவனு்டனும் அவரது நோமேததிலும் நோம் லசய�ிறவற்ளற 
்ோிசுததமேோய நோம் �ோததுக்ல�ோள்ைகவண்டும். நம் 
சிநதளன�ள், க்்சசுக்�ள், ந்டதளத�ள் யோவற்றிலும் 
இவவோறு இருக்�கவண்டும். �ிறிஸ்தவரோ�ிய நோம் 
�ர்ததரோ�ிய �ிறிஸ்துவின நோமேததிற்கு மேி�வும் 
�்டளமேப்டடிருக்�ிகறோம். ்ிதோவுள்டயதும், குமேோரனு 
ள்டயதுமேோன நோமேதளதச சுமேக்கும் கதவ்ிள்ளை�ைோன 
நோம், கதவநோமேதளதப ் ோிசுததமேோய �ோததுக்ல�ோள்ளும் 
ல்ோிய ல்ோறுபள்க் ல�ோண்டிருக்�ிகறோம்.


