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community 01/2016 தலையங்கம்

அன்பின சக்கோதர சக்கோதோபி்ககே,

வரு்கபிற புருவருடததபிற்கோ்க கதவ ஆசீரவோதங்கலே என 
இதய ஆழததபிலிருந்து உங்களுக்கு ஆசபிகூறு்கபிகறன. 

■ கதவனுலடய அரு்கோணலமைலயயும் ஒததோலசலயயும், 
உணரவீர்கேோ்க.  

■  அவரது அனல்யும் அவர உங்கலேச் சுமைப்லதயும் 
உணரவீர்கேோ்க. 

■ அவரது ்கபிருல்லய அனு்வபிபபீர்கேோ்க
 
வருடக்்கலடசபியபில், ்பினகனோக்்கபிப்ோரதது நமைக்குள் 
க்கட்டுக்்்கோள்வது நல்ைது: ‘‘எததலன தூரம் எனது 
இைக்ல்க நோன ்நருங்கபி வந்தபிருக்்கபிகறன?’’

இதறகு ஒரு எேபிலமையோன வழபி உள்ேது. தூரததபிலிருந்து ஒரு 
்கட்டடதலத அணமைபிப்தோ்க ்கற்லன்சயகவோம். முதலில் 
அது மைபி்கச்சபிறபியதோ்க ்தன்டும்.  ஆனோல் அதறகு மைபி்க 
அரு்கபில் வரும்்்ோழுது அது மைபிவும் ்்ோபியதோ்கத கதோனறும். 
அலத மைபி்கவும் ்தேபிவோய ்கோணமுடியும்.  

்கரததருடன என்றனலறக்கும் தங்கபியபிருப்து நம் 
இைக்்கோகும். ்கடந்த வருடததபில் எததலன சமைீ்மைோ்க  
இந்த இைக்்கரு்கபில் வந்தபிருக்்கபிகறோம்? முந்தபிய 
வருடதலதவபிட ்கடந்த வருடததபில் இகயசு நமைக்கு 
்பிரதோனமைோய ்தன்ட்டோரோ? அவரது இயல்ல் 
சபிறப்ோ்க நோம் அறபிந்து்்கோணகடோமைோ? முனகனறும் 
்ோலதயபில் இலடப்ட்ட இைக்கு்கலேயும் நோம் 
அலமைததுக்்்கோணகடோம்: ‘‘அன்பினோல் ்சயற்டுதல்’’, 
2014ல் நம் இைக்்கோயபிருந்தது. ்கடந்த வருடததபில் 
‘‘்கபிறபிஸ்துவபில் மை்கபிழச்சபி;’’; என்து நம் இைக்்கோயபிருந்தது.

அடுதத அடிலய இப்்ோழுது எடுதது லவபக்ோம். 
தம்மைபிடமைபிருந்து நம்லமைப ்பிோபிக்்க முலன்கபிறவறலற 
எதபிரததுப க்ோரோடுவதற்கோன சக்தபிலய வசனததோலும் 
கதவசடங்கபினோலும் கதவன தரு்கபிறோர. இபக்ோரோட்டதபில் 
்வறறபியலடயும் வல்ைலமைலய  வழஙகு்கபிறோர. ்கபிறபிஸ்து 
வபினோகை நோம் ்வறறபியலடயமுடியும். 

■ ்பிசோலச ்ெயங்்கோள்வதறகு  ்கபிறபிஸ்து உதவு்கபிறோர.  
்பிசோலச அவர அழபித்தோழபிக்்கவபில்லை. ஆனோல், ்பிசோலச 
அவர ்கீழப்டுதது்கபிறோர. 

■ ்யதலத ்வல்வதறகு ்கபிறபிஸ்து நமைக்கு உதவு்கபிறோர. 
இவவருடததபிலும்கூட நோம் எதபிர்கோைதலதப்றறபி 
்யப்டக்கூடும். நமைக்கு எனன கநோபிடும் எனற குழப்ம் 
சபிை தீரமைோனங்கேபின அடிப்லடயபில் வரக்கூடும். 
ஆயபினும்  இகயசு நம்லமை நடததுவோர.  

■ நோம் நம்லமை  ்ெயங்்கோள்வதறகும் ்கபிறபிஸ்து 
உதவு்கபிறோர.உதோரணமைோ்க, 
–  கதவ உதவபிலய நோம் ்்றுவதறகு தலடயோயபிருக்கும் 

நமைது தற்்ருலமைலய ்ெயங்்கோள்ே உதவு்கபிறோர.
 –  நம் அயைோலர நோம் கநசபிப்தறகு தலடயோயபிருக்கும் 

நபியோயந்தீரததலை ்ெயங்்கோள்ே உதவு்கபிறோர. 
 –  வபிலேவு்கலேயும், சமைோதோன இழபபு்கலேயும் 

்்ோருட்்டுததோமைல் நமைது அ்பிப்பிரோயங்கலே 
முனலவக்கும் சு்ோவதலத ்ெயங்்கோள்வதறகு 
உதவு்கபிறோர. 

்கபிறபிஸ்துவபினோகை எவவோறு ்வறறபியலடயமுடியும்?  
■ இகயசுவபின சததபியதலத வபிசுவோசபிப்தனமூைம். 
■ அவர கநசபிததலதபக்ோல் நோமும் கநசபிப்தனமூைம். 
■ எது கநோபிடினும் அவருடன நபிலைப்தனமூைம். 
■ ஐக்்கபியததபில் ஒருலமைப்ோட்லட நோடுவதனமூைம். . 

நமைது புதபிய குறபிக்க்கோளுக்்கோன சபிை சபிந்தலன்கள் இலவ! 
இலத ஆழமைோய சபிந்தபிததுக் ல்கக்்்கோள்வதறகு, இைக்்கபின 
வழபியபில் கமைலும் ஒரு அடி்யடுப்தறகு ஒரு முழு வருடமும் 
இருக்்கபிறது. 2016 ‘‘்கபிறபிஸ்துவபினோகை ்வறறபி’’ அலடயும் 
ஒரு வருடமைோய அலமைவதோ்க! 

உங்கள்

 

்கபிறபிஸ்துவபினோகை
்வறறபி
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நியூசிலாந்ில் த்வாரா்னைcommunity 01/2016

த்வன் நம்முடன் ஒரு 
உடன்்படிகனகை ்பண்ணுகைிறார்

்பிாியமாை என் சதகைா்ர சதகைா்ாிகைதே, இங்கு நியூசிலாந  
துககு நான் மு்ற்டனவயாகை வந்ிருககைிதறன். நியூசிலாநது 
ஒரு அறபு்மாை த்சம் என்று மாவடட அபத்பாஸ்லரும் 
சதகைா்ரர்கைளும் என்ைிடம் கூறிைார்கைள். இநநாடடில் என் 
யும் நான் ்பார்்த்ிருககைவில்னல. ஆைால், அவர்கைள் கூறிய 
ன் நான் விசுவாசிககைிதறன். இங்கு அறபு்மாை சன்பககூட 
டங்கைளும் உண்னமயுள்ே சதகைா்ர சதகைா்ாிகைளும் இருப்ப 
ன்யும் அவர்கைள் குறிப்பிடடார்கைள். அன்யும் நான் விசுவா 
சிககைிதறன். அன் உண்னமயில் என்ைால் இங்கு கைண்டு 
உணரமுடிகைிறது.

தநறறு சிறு்பிள்னேகைனே சந்ி்தத்ாம். ஞாயிறு வகுபபுப 

“அந் உடன்்படிகனகைனயக கைர்்த்ர் 
நம்முனடய ்பி்ாககைளுடன் ்பண்ணாமல், 

இநநாேில் இங்தகை உயிதராடிருககைிற 
நம்்மல்லாதராடும் ்பண்ணிைார்.”

உ்பாகைமம் 5:3
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liaகைிடட்த்டட 900 த்பர்  ஆகலாநது நகைாில் நடந் 

த்வாரா்னையில் தநாில் ்பங்தகைறறைர். தமலும் 1100 
த்பர் நியூசிலாந்ின் ்்ன்்தீவிலும்,  ஆஸ்ிதரலியா, ்பிஜி, 
மறறும் ்பபபுவா நியூ கைிைி நாடுகைேிலும் ஒலி்பரபபு மூலம் 
இனணககைப்படடைர்.
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community 01/2016 நியூசிலாந்ில் த்வாரா்னை

பிளனளைகள ்ஙகள வருடாந் சுற்றுலாவிதல பஙதகற்று   
மகிழந்ாரகள. ‘‘என் பி்ாவுககடுத்னவகளைில் நான் இருககி 
தேன்’’ என்பன் ்ஙகள சுற்றுலாவின் பபான்பமாழியாக 
பிளனளைகள பகாண்டிருந்ாரகள.  பண்டினகயில் இதயசு 
காணாமற்தபாய், பின்பு பபற்தோரகளைால் கண்டுபகாளளைப் 
படடபபாழுது, அவர கூேியன் இப்பபான்பமாழி ஞாபகப் 
படுத்ியது. ‘‘என் பி்ாவுககடுத்  
னவகளைில் நான் இருககதவண்டிய 
ப்ன்று நீஙகள அேியீரகளைா?’’  
(லூககா 2:49). இது நமபமல்தலா 
ருககும பபாருநதும. நம பி்ா 
வுககடுத்னவகளைில் பசயற்படு்ல்  
இனடவிடா் நமது கடனமபயைக 
கரு்தவண்டும. ஆைாலும, 
நாம ஆலயததுககு வநதுமடடும, 
பு்ிய அப்தபாஸ்ல சனபயின் 
பசயற்பாடடில் ஈடுபடதவண்டும 
என்று இது அரத்மாவ்ில்னல. 

‘‘என் பி்ாவுககடுத்னவகளைில்’’ 
என்று கூேப்படட்ன் அரத்தன் 
சற்று ஆராய்தவாம. நமது பி்ா 
வின் காாியஙகள எனவ? ் ீனமகள, 
அநீ்ி, மரணம மு்லியவற்ேிலிருநது சகல மைி்னரயும 
விடு்னலபண்ணு்ல் பி்ாவின் காாியமாய் விளைஙகுகிேது. 
இ்ற்காகதவ அவர ்ீவிரமாய் கிாினய நடததுகிோர. ஒவ் 
பவாருவரும கிேிஸதுவுடன் ப்ாடரபுபகாளளைதவண்டும 
என்ப்ிலும, கிேிஸதுனவ விசுவாசிதது முடிவில் அவரால் 
இரடசிககப்படதவண்டும என்ப்ிலும பி்ா கருத்ாயிருக 
கிோர. அதுதவ நம பி்ாவின் காாியம. இ்ில் நாம உ்வி 
பசய்வ்ற்காை கடனமயும சந்ரப்பமும நமககு ்ரப்படுகி 
ேது. நாம இரடசிககப்படுகிே சாத்ியதன்க பகாண்டி    
ருககிே  அத்தவனளையில், 
பிேருனடய இரடசிப்பிற்கு 
த்வனுககு உ்விபசய்யககூடி 
ய சிலாககியதன்யும நாம 
பகாண்டிருககிதோம. த்வனு 
னடய காாியதன் இவ்வாறு 
காண்னகயில், இன் நான் ஒரு 
கடனமயாக சிந்ிககவில்னல. 
அ்ற்கு மாோக இன் நான் 
சநத்ாஷத்ிற்கும ஆசீரவா்த 
துககுமாை ஆ்ாரமாகக காண் 
கிதேன். எைதவ, சதகா்ர 
சதகா்ாிகதளை, பிளனளைகள 

மடடுமல்லாமல் நாம அனைவருதம பி்ாவுககடுத்னவகளைில்  
ஈடுபாடுபகாளவ்ற்காக அனழககப்படுகிதோம. 

இஸரதவலரகளுககுக கூேப்படட ஒரு தவ்வசைதன் 
நாம தகடதடாம. த்வன் ்ம ஜைஙகளுடன் பண்ணிய 
உடன்படிகனகனய அது குேிப்பிடுகிேது. த்வன் ஒரு 

ஜைதன்த ப்ாிநதுபகாண்டார. 
அந் ஜைமாகிய இஸரதவலர ஒரு 
பபாிய ஜா்ியாகதவா, பலவான்க 
ளைாகதவா அல்லது பிர்ாைமாை 
வரகளைாகதவா இருககவில்னல.  
இந் ஜைஙகனளைத ப்ாிநதுபகாள 
வ்ற்கு ஏதுவாை எந் காரணமும 
உண்னமயில் இருககவில்னல. 
ஆைால், அன் அன்பிைாலும கிரு 
னபயிைாலும த்வன் புாிந்ார. 
ஒரு உடன்படிகனகனய அவரகளு  
டன் பண்ணிைார. மு்லில் அவர 
கனளைப் பாரதவாைிடமிருநதும 
எகிப்்ியாிடமிருநதும மீடடார. 
ஓதரப் மனலயில் அவரகளைிடம 
கூேிைார: ‘‘சகல ஜைஙகளைிலும 
நீஙகதளை எைககுச் பசாந்ச்  

சமபத்ாயிருப்பீரகள’’  (யாத்ிராகமம 19:5). அதுதவ 
உடன்படிகனகயின் மு்ற்பாகம. சிவந் சமுத்ிரததுககு 
ஊடாக அவரகனளை நடத்ி எகிப்ப்ியாிடமிருந் அவரகனளை  
காப்பாற்ேிைார.  அவரகளுககளைாக அவர ஆயத்மாககும 
எ்ிரகாலதன்ப்பற்ேி தநரடியாக அவரகளுககுக கூேிைார. 
வாககுறு்ி வழஙகி ்ன் ்ிடடதன் அேிவித்ார. பாலும 
த்னும ஓடுகிே த்சத்ில் அவரகள பிரதவசிககதவண்டும. 
்ம கடடனளைனய அேிவிதது உனரத்ார:  இககடட  
னளையின்படி நடப்பீரகபளைைில் ஆசீரவ்ிககப்படுவீரகள!

த்வனுனடய 
உடன்படிகனக நம 
மூ்ான்யருககாக 

மடடும 
பண்ணப்படவில்னல. 

இன்று உயிதராடிருககும 
நமககாகவும 

பண்ணப்படடது.   

்னலனம அப்தபாஸ்லனர 
சிறுபிளனளைகள கீ்ம பாடி 

வரதவற்ேைர
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ஜைங்கள் விடு்னலபண்ணபபட்டதும், சிவந் சமுத்ிரத்ி 
தல ்பபிவந்தும், உ்டனபடிகன்கயும், ஓதரப மனலயில் சம் 
பவித்னவயும் நீண்ட ்காலத்ிற்கு முனை்ா்க ந்டந்னவ. 
அவற்றுககு சாடசியாைவர்கள் யாவரும் மாிததுவிட்டார்கள். 
தமாதசனயயும் மற்்ற ஒரு சிலனரயும் ்விர, இசசம்பவங்க 
ளுககு சாடசியாைவர்கள் எவரும் இருக்கவில்னல. 
த்வனுன்டய சத்தன்க 
த்கட்டவாில் அதந்கர உயி     
தராடிருக்கவில்னல. இப 
பபாழுது தமாதச கூறுவ 
ன்க த்கட்கி்றவர்களில்  
அதந்கர முனபு ந்டந்ன் 
த்கள்விபபட்டவர்கள் மாத 
்ிரதம. 

மு்ிதயார நமககு கூறு்கி 
்றவற்ன்றக த்கட்கி்றதபாது, 
அனவ மின்கபப்டக கூ்றபபடுவ்ா்கதவ அடிக்கடி 
சிந்ிக்கித்றாம். நாம் தநாில் அனுபவித்ிரா் ஒனன்றபபற்்றி 
பி்றர கூறுவ்ில்  எத்னை உணனம இருக்கககூடும் எனறு 
சிந்ிக்கித்றாம். ஆைால், ்ான கூ்றியது உணனமயா்கதவ 
சம்பவித்னவ   எனறு இஸரதவலர்களி்டம் தமாதச 
நிசசயமாய் கூ்றிைான: த்வன ்ண்ணீனரப பிளநது சிவந் 

சமுத்ிரத்ின ஊ்டா்க  ஜைங்கள் ்க்டநதுதபா்கபபண்ணிைார. 
த்வன ்ாதம மனலயினதமல் தபசிைார.

தமலும் வாககுத்த்ம்பண்ணபபட்ட த்சதன்க கு்றிததுக 
கூ்றபபட்டது. ஜைங்கள் வாககுத்த்ம்பண்ணபபட்ட   

த்சதன் பநருங்கிவிட்டன் 
அ்றிந்ார்கள். ஆயினும் 
அன்  அன்டவ்ற்்கா்க யுத் 
மி்டதவணடும் எனபன்யும் 
அ்றிந்ார்கள். அவர்கள்   
ஏற்்கைதவ வைாந்ரதன்க 
்க்டநது வநதுவிட்டார்கள். 
''நாங்கள்  வந்ன்டந் இ்டம் 
நல்லது,  எைதவ இஙத்கதய 
இருநதுவிடுதவாம். எங்கள் 
பி்ாக்கள் வைாந்ரத்ில் 

இருந்படியால் வாககுத்த்ம்பண்ணபபட்ட  த்சதன் 
வாஞசித்ார்கள். அஙத்க பசியும் பஞசமும் இருந்து. எைதவ 
அவர்கள் ஒரு நல்ல த்சதன் வாஞசித்ார்கள். ஆைால் 
''நாங்கதளா வைாந்ரதன்க ்க்டநதுவிடத்டாம். எ்ற்்கா்க 
நாங்கள் வாககுத்த்ம்பண்ணபபட்ட த்சததுககுள் 
பிரதவசிக்கதவணடும்?'' எனறு ்கரு்ிைார்கள்.

இதயசு உங்களுக்கா்க மாித்ார, 
உங்களுக்கா்க உயிரதப்ழுந்ார, 

உங்கனள இரடசிபப்ற்கு 
மறுபடியும் வரு்கி்றார  

மாவட்ட அபதபாஸ்லர பாரைஸ (பலிபீ்டத்ில்), மாவட்ட அபதபாஸ்ல 
உ்வியாளர த்டவிட த்வராஜ் மற்றும் தஜான  ஃபபனட ஆ்கிதயாரும் 
த்வாரா்னையில் பிரசங்கித்ைர
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இ்ைாதலதே த�ாதச கூறதவண்டிேவைாைான்: '' அந் 
உடன்்படிகனகைனேக கைர்த்ர நம்முனடே ்பி்ாககைளுடன் 
்பண்்ா�ல், இநநாளில் இஙதகை உேிதராடிருககைிற 
நம்்�ல்லாதராடும் ்பண்்ிைார.'' 

இப்்பாழுது பு்ிே உடன்்படிகனகைககு வருதவாம். ்பனைே 
உடன்்படிகனகைேின் ்்ாடர்சசிோகை புது உடன்்படிகனகை 
விளஙகுகைிறது. ்ம்முனடேவரகைனள ்பலிேின்மூலம், 
உேிர்த்்ழு்ல் மூலம்  இரடசிப்ப்ற்கு த்வன் ்�து 
கு�ாரனை அனுப்பிைார. அவரது சீ்ஷரகைள் அ்ற்கு்ச 
சாடசிோேிருந்ாரகைள். இதேசு அவரகைளுககு வாககு்த்்த்ம் 
வைஙகைிைார. '' நான் த்பாய் உஙகைளுககைாகை ஸ்ல்தன் 
ஆே்த்ம்்பண்்ிை்பின்பு, நான் இருககைிற இட்த்ிதல 
நீஙகைளும் இருககும்்படி, நான் �று்படியும் வநது உஙகைனள 
என்ைிட்த்ில் தசர்ததுக்கைாள்ளுதவன்'' (தோவான் 14:3). 
இதேசு ் ம் கைடடனளகைனளயும் சுவிதசஷ்தன்யும் ் கைாடு்தது, 
அவற்னறக னகைக்கைாண்டால் ஆசீரவ்ிககைப்படுவாரகைள் 
என்று கூறிைார. இது இரண்டாேிரம் வருட்த்ிற்கு முன்ைர 
நடந்து இது இன்று எப்படி கைா்ப்படுகைிறது? 

உேிர்்ழுந்வனர தநாில் கைண்ட்ாகை  இன்று 
எவரும் கூறமுடிோது. ''இதேசுவின் �ர்்தன்யும் 
உேிர்த்்ழு்னலயும் குறி்ததுக கூறப்படுகைிறனவகைள் உண்  
ன�்ாைா என்ற சநத்கைம் இன்று கைிறிஸ்வரகைள் �்த்ிேி 
லும் நிலவுகைிறது. அன்க கைடடுககைன் என்றும்கூடக கூறு 
கைிறாரகைள். அன் ஒரு உருவகை�ாகைவும், கைற்்பனைோகைவும் 
கைருதுகைிறாரகைள். அவர உண்ன�ேில் �ாி்த்ார, ்பின்பு 
உேிர்த்்ழுந்ார என்்பன் விசுவாசிககைககூடாது என்்பத் 
இ்ற்கு அர்த்�ாகைிறது. ந�து இரடசி்பிற்கைாகை ஒருவர 
�ாி்த்ார என்்பன் எண்ணுவது சற்று �ினகைப்படுவ்ாய் 
கைா்ப்படுகைிறது!  இது நம் கைால்த்ில் நிலவும் ஒரு 
அ்பாே�ாகும். 

கைிறிஸதுவின் ்பலினேயும் �ர்்தன்யும் உேிர்த்்ழு் 
னலயும்  சாடசிேிடுவ்ற்கு இன்று புது உடன்்படிகனகைேின் 

ஊைிே�ாகைிே அபத்பாஸ்ல ஊைி 
ேம் அனுப்பப்படடிருககைிறது. 
கைிறிஸதுவின் உேிர்த்்ழு்னல 
விசுவாசியுஙகைள்! அது ச்த்ிேம். 
இதேசுவின் �ர்ம், உேிர்த்்ழு 
்ல் என்்பவற்னறக குறி்தது தவ்ா 
கை�ம் கூறுவது ச்த்ிே�ாைது. 
இதுதவ ந�து விசுவாசம். இன் 
அபத்பாஸ்லரகைள் கைிறிஸதுவுககு 
ஸ்ாைா்ி்ப்ிகைளாய் சாடசிேிடுகைி 
றாரகைள். இதேசு அவர்கைளுககுக 
கைடடனள ்கைாடு்த்ார: '' உஙகைனள 
ஏற்றுக்கைாள்ளுகைிறவன் என்னை 
ஏற்றுக்கைாள்ளுகைிறான்; என்னை 
ஏற்றுக்கைாள்ளுகைிறவன் என்னை 
அனுப்பிைவனர ஏற்றுக்கைாள்ளுகைி 
றான்'' (�்தத்யு 10:40). ஆ்லால், 

இன் த�தச அறிந்ிருந்ான். ஆ்லால் அவன் 
கூறிைான்": '' அந் உடன்்படிகனகைனேக கைர்த்ர நம்மு 
னடே ்பி்ாககைளுடன் ்பண்்ா�ல், இநநாளில் இஙதகை 
உேிதராடிருககைிற நம்்�ல்லாதராடும் ்பண்்ிைார.''  
ஜைஙகைள் இப்்பாழுது வைாந்ர்த்ில் வசிககைவில்னல, 
அவரகைள் �ற்ற ஜைஙகைதளாடு ்்ாடரபு்கைாண்டவரகைளாய் 
வாழகைிறாரகைள் என்்பன் த�ாதசயும் அறிந்ிருந்ான். 
�ற்ற ஜைஙகைள் முற்றிலும் வி்த்ிோச�ாை வாழகனகை 
நிே்ினேக  ்கைாண்டிருந்ாரகைள். இ்ைால் த்வனுனடே 
நிோேப்பிர�ா்்தன்க குறி்தது இஸரதவலரகைளிட்த்ில்  
சநத்கைம் வந்ிருககைமுடியும். ்பிற ஜைஙகைள் ்பன்றி 
இனற்சசினேப புசி்த்ாரகைள். அன்யும் இன்யும் ் சய்வ்ற்கு 
அனு�்ிககைப்படடாரகைள். வி்த்ிோச�ாை வாழகனகை 
்பிர�ா்்தன்க ்கைாண்டிருந்ாலும் ்பிற ஜைஙகைள் நன்றாய் 
வாழந்ிருந்ன் இஸரதவலரகைள் தநாககைிைாரகைள். 
எைதவ, ்ாஙகைள் எ்ற்கைாகை நிோேப்பிர�ா்்தன்கை 
கைனடப்பிடககைதவண்டும் என்று எண்்ிைாரகைள். 



கூறினார்: ‘‘அவர் என்னுடையதில் எடுத்து உங்களுக்கு 
அறிவிப்பதினால் என்டன ம்கிடமப்படுத்துவார்’’ (யயாவான் 
16:14). 

்கிறிஸ்து யார் என்்படதயும் அவருடைய ம்கிடமடயயும் 
நமக்குப ய்பாதித்து, ்கிறிஸ்துடவப்பறறின அறிவிலும், 
்கிருட்பயிலும் நம்டம வழிநைத்துவது ்பாிசுத்த ஆவியின் 
்கைடமயாய் விளஙகு்கிறது. நாம் ்கற்படன்பண்ணும் 
எடதயும்விை அவருடைய ம்கிடம யமன்டமயானது. 
யதவயனாடு நமக்கு ்கிடைக்கும் ஐக்்கியம்  நம்மால் ்கிர்கிக்்க 
முடியாத அறபுதமான ஒன்றாய் விளஙகும்.  ‘‘்கிறிஸ்துவின் 
வாக்குத்தத்தத்டத விசுவாசியுங்கள், இயயசுடவப 
்பின்்பறறுங்கள். அது ப்பறுமதியானது. யதவராஜயம், 
அவரது ம்கிடம, அவருைன் நித்திய ஐக்்கியம் என்்பவற 
றுக்குச்  பசல்லும் வழியில் பசல்வது நல்்லது. ‘‘ என்று 
்பாிசுத்த ஆவி நமக்குக் கூறு்கிறார். புது உைன்்படிக்ட்கயின் 

ஊழியமான அபய்பாஸ்த்ல ஊழியம் ்பாிசுத்த நற்கருடை 
ப்காண்ைாடுவதற்கான ்கடைடளடயயும் ப்காண்டிருக்்கிறது. 
்பாிசுத்த நற்கருடை ப்காண்ைாடும் ஒவபவாரு தைடவயும் 
நாம் யதவனுைன் உைன்்படிக்ட்கடயப புதுப்பிக்்கியறாம். 
இயயசு்கிறிஸ்துடவ எத்தடன சிறப்பாய் நாம் அறிந்து 
ப்காள்்கியறாயமா அத்தடன சிறப்பாய் அவடர நாம் 
யநசிக்்கியறாம், அவருைன் ஐக்்கியத்டத வாஞசிக்்கியறாம். 
்பாிசுத்த நற்கருடையின் சிறப்பான அர்த்தம் இதுவாகும். 
இயயசு கூறினார்: ‘‘நீங்கள் மனுஷகுமாரனுடைய 
மாம்சத்டதப புசியாமலும், அவருடைய இரத்தத்டதப 
்பானம்்பண்ைாமலும் இருந்தால் உங்களுக்குள்யள 
ஜீவனில்ட்ல என்று பமய்யா்கயவ பமய்யா்கயவ உங்க 
ளுக்குச் பசால்லு்கியறன்.  என் மாம்சத்டதப புசித்து, என் 
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அபய்பாஸ்த்லர்்கள் ்கிறிஸ்துவின் அதி்காரத்தினால் ்பிரசங 
்கிக்்கிறார்்கள். அபய்பாஸ்த்லர்்கள் ச்க்லருக்கும் சத்தியத்டத  
அறிவிக்்கயவண்டியவர்்களாய் விளஙகு்கிறார்்கள்: இயயசு 
உங்களுக்்கா்க மாித்தார். இன்று இஙகு உயியராடிருக்கும் 
உங்களுக்்கா்க மாித்தார். அவருடைய உைன்்படிக்ட்க 
உங்களுக்்கு ்பிரத்தியய்கமாய் யசர்்கிறது. 

இடவ யாவும் உங்களுக்்கா்க, உங்களுடைய இரடசிப்பிற 
்கா்க  நைந்தது. இயயசு உங்களுக்்கா்க மாண்ைார். 
உங்களுக்்கா்க உயிர்த்பதழுந்தார். உங்கடள மீட்பதற்கா்க 
மறு்படியும் வரு்கிறார். இந்த உைன்்படிக்ட்கடயயய யதவன்  
உங்களுைன் ்பண்ைியிருக்்கிறார். புது உைன்்படிக்ட்கயின் 
ஊழியத்தின் ்கைடமயும் இதுயவ. எங்கள் ஆண்ைவர் 
எங்களுக்குத் தந்திருக்கும் இக்்கைடமடய நிடறயவறறுவதில் 
அபய்பாஸ்த்லர்்களா்கிய நாங்கள் யசார்வடையமாடயைாம்.  
இயயசு்கிறிஸ்துவின் மரைத்டதயும் உயிர்த்பதழுதட்லயும்  
அவர் மறு்படியும் வந்து நம்டம 
மீடடுக்ப்காள்வார் என்்படதயும் நாம் 
விசுவாசிக்்கியறாம். நாம் யதவராஜயத்தில், 
அவாின் ம்கிடமயில் ்பிரயவசித்து யதவ 
னுைன் நித்திய ஐக்்கியத்டதப ப்பறுயவாம் 
என்று அவர் வாக்குறுதி தந்தார். 

இச்பசய்தி நமது மூதாடதயருக்ய்க  
உ்கந்தது என்று சி்லர் ்கருது்கிறார்்கள். 
அவர்்களுக்கு சிரமமான ஒரு வாழக்ட்க 
யும், உயிர்வாழவதில் ்பிரயத்தனமும், 
வறுடமயும், யநாய்்களும், அ்பாயங்களும் 
மிகுந்திருந்தது என்று சிந்திக்்கிறார்்கள். 
ஒருநாள்  ரடசிபபு வரும், அபப்பாழுது 
நிட்லடம மாறும் என்ற நம்்பிக்ட்க 
அவர்்களுக்குத் யதடவப்படைது என்று 
நிடனக்்கிறார்்கள். 

இன்று நமக்கு சிறந்த மருத்துவ வசதி்கள் 
உள்ளதால், எதிர்்கா்லத்டதப ்பறறின 
்பயம் நமக்கு இல்ட்ல. ்பல்யவறு ்பிரச்சி 
டன்களுக்கும் தீர்வு்கள் உண்டு. நமது 
நாடடில் சமாதானம் நி்லவு்கிறது. எனயவ, 
்பரய்லா்கத்தின் சிறப்பான எதிர்்கா்லத்டத நாம் யதையவண்டிய 
அவசியம் இல்ட்ல என்று சி்லர் ்கருது்கிறார்்கள். நமக்குத் 
திறடமயும் துைிவும் இருக்்கிறப்பாழுது இஙகு பூமியில் ஒரு 
சிறந்த வாழக்ட்கடய நம்மால் அடமத்துக்ப்காள்ளமுடியும் 
என்்கிறார்்கள். இவவிதம், யதவனுைன் நித்திய ஐக்்கியத்டத 
அடையும் வாஞடச நமது சமுதாயத்தில் நலிவடைந்துவிட 
ைது. அயந்கருக்கு இதில் ஆர்வம் ்கிடையாது.

எவவாறாயினும், புது உைன்்படிக்ட்கயில் யதவகுமாரடன 
ம்கிடமப்படுத்தவும், ்பிரசங்கிக்்கவும் ்பாிசுத்த ஆவியானவர் 
யதவனால் அனுப்பப்படு்கிறார்.  அவர் யதவனுடைய 
ம்கிடமடய நமக்கு அறிவித்து, ்கிறிஸ்துடவப்பறறின 
அறிவுக்கு  நம்டம நைத்து்கிறார். அவடரக் குறித்து இயயசு 

தட்லடம அபய்பாஸ்த்லர் ஷடனைர் மாித்யதாருக்்கா்க நற்கருடை வழஙகு்கிறார்
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இரத்தன்ப் பாைமபண்ணுகிறவனுக்கு 
நித்ியஜீவன் உண்டு; நான் அவனைக் 
கனைசிநாளில் எழுப்புதவன். (தயாவான் 
6:53-54).

த்வராஜயத்ில் நித்ிய ஜீவனும நித்ிய 
ஐக்கியமும நாம பிரயத்ைப்படுவ்ற்கு 
பபறும்ியாைது. நாம கற்பனைபண்ணு  
வ்ற்குமமுடியா் இது, உலகின் எ்ைா 
லும ஒப்பிைமுடியா்து. ‘‘நான் ஒரு உண் 
னமயுளள கிறிஸ்வன், த்வபிளனள, 
த்வனை விசுவாசிக்கிதறன், முடிந் 
அள வுக்கு நன்னமபசயகிதறன்’’ என்று 
கூறு்ல் மாத்ிரம தபாதுமாை்ல்ல. 
த்வராஜயத்ில் பிரதவசிப்ப்ற்கு  த்வா 
ரா்னைகளில் இதயசு வழங்கும சததுண 
னவ நாம ஏற்றுக்பகாளளதவண்டும. இங்கு 
அப்தபாஸ்லரகள கிாினய நைததுகிறார 
கள. வாக்குத்த் த்சத்ில் சஞசாிக்கும 
பலதன் இஸரதவலர மன்ைாவின் 
மூலம பபற்றாரகள. த்வாரா்னைக்கு 
வருமாறு  வற்புறுததுவது என்பது 
என்னுனைய தநாக்கமில்னல. இருந்ாலும, உண்னமனய 
என்ைால் கூறா்ிருக்கமுடியாது. கிறிஸதுவின் நாளுக்கு 
ஆயத்மனைநது, த்வனுைன் நித்ிய ஐக்கியத்ில் 
பிரதவசிப்ப்ற்கு பாிசுத் நற்கருனண பகாண்ைாடு்ல் 
இன்றியனமயா்து.  

தமாதச அன்று சந்ித் அபாயம இன்றும நிலவுகிறது. 
மைி்ர கூறுகிறாரகள: ‘‘த்வனுனைய பிரமாணங்களும 
கடைனளகளும சுவிதசஷமும  நல்லத். ஆயினும ஏராள மாை 
மற்றவரகள  தவறு காாியங்களில் சிநன்யாயிருக்கிறாரகள. 
நமனமவிை அவரகள நன்றாய வாழகிறாரகள.’’ ஆைால் 
இதயசு கூறிைார: ‘‘என் கற்பனைகனளப் பபற்றுக்பகாண்டு 
அனவகனளக் னகக்பகாளகிறவதை என்ைிைத்ில் 
அன்பாயிருக்கிறான், என்ைிைத்ில் அன்பாயிருக்கிறவன் 
என் பி்ாவுக்கு அன்பாயிருப்பான்; நானும அவைில் 
அன்பாயிருநது, அவனுக்கு என்னை பவளிப்படுததுதவன்.’’ 
(தயாவான் 14:21). வாழக்னகயில் பவற்றியனைவ்ற்கு 
சுவிதசஷம நமக்கு அவசியமாவ்ில்னல, அ்ற்கு தவறு 
வழிகள உளளை. ஆைால், இதயசுவின் அன்னபயும 
கருனணனயயும, சமீபதன்யும  அனுபவிக்கவும அவனர  
அறியவும நமக்கு ஒரு வழிதய உளளது: சுவிதசஷததுக்குக் 
கீழப்படிநது நமது அன்றாை வாழவில் அன்க் கனைப்பிடித 
்ல். அ்ிக வருவாய பபறுவ்ற்கும, தநாயகளிலிருநது 
குணமனைவ்ற்கும, நமது பிளனளகள சீரபபாருநதுவ்ற்கும   
நாம சுவிதசஷதன்க் கனைப்பிடிப்்ில்னல. இதயசுவின் 
அன்னப அனுபவிப்ப்ற்காக நாம த்வகடைனளகளுக்குக் 
கீழப்படிகிதறாம. இதயசு நமதமல் பிாியமாய நமக்கருகில் 
இருப்பன் நாம உணர விருமபுகிதறாம. 

அவருனைய புது உைன்படிக்னக நமது மூ்ான்யருக்காய 

பிர்ாை சிந்னைகள
இதயசுகிறிஸது நமக்காக மாித்ார, நமனம 
அவருைன்  கூடடிசபசல்வ்ற்காக மறுபடியும அவர 
வருகிறார என்று நாம விசுவாசிக்கிதறாம. 
நமது நித்ிய வீடனை நாம வாஞசிதது அன் 
அனைவ்ற்காக பாிசுத் நற்கருனணனய 
பாத்ிரவான்காளாய ஆசாிக்கிதறாம. 
இதயசுவின் சமீபதன் அனுபவிப்ப்ற்காக 
த்வகடைனளனய நாம பின்பற்றுகிதறாம. 

பண்ணப்பைவில்னல. இன்று உயிதராடிருக்கும நமக்காக 
அது பண்ணப்படைது. கிறிஸது நமக்காக மாித்ார, 
நமக்காக வருகிறார என்று நாம அறிதவாம. இந் 
உைன்படிக்னகனய அவர நமமுைன் உண்ைாக்கிைார. 
இ்ற்காகதவ நாம த்வாரா்னைகளுக்கு வருகிதறாம, 
நற்கருனண பகாண்ைாடுகிதறாம. கரத்ர நமக்குக் காடடும 
வழியில் பின்பற்றுதவாம. கீழப்படிவுைன் சுவிதசஷதன் 
நம வாழவில் கனைப்பிடிப்தபாம. எதுவும இங்கு பு்ிய்ாய 
கூறப்பைவில்னல என்பன்யும நான் அறிதவன். இருப்பினும 
இன்னறய வசைம குறிப்பாக உங்களுக்காக கூறப்படுகிறது. 
உங்கள வாழவில் இது மாற்றதன் உண்டுபண்ணுவ்ாக. 
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ஆதைியிலே லதைவன் 
வானத்தையும் பூமி்யயும் 
சிருஷ்டிததைார். பூமியானது 
இருளும் வவறு்மயுமாய் 
இருநதைது; லதைவன் 
ஒளி்ய உண்ாககி  
ஒளி்யயும் இரு்ளயும் 
வவவலவறாகப் பிாிததைார். 
வவளிசசததுககுப் பகல் 
என்று லபாிட்ார், இருளுககு 
இரவு என்று லபாிட்ார். 
பின்பு, தை்ர்யயும் 
தைண்ணீ்ரயும் பிாிததைார். 
தைண்ணீர் நதைிகளாகவும, 
குளஙகளாகவும், 
சமுததைிரஙகளாகவும் மாறிற்று. 
பின்னர் புல்பூணடுக்ளயும் 
பூகக்ளயும் மரஙக்ளயும் 

உண்ாககினார்.அ்வகள் 
தைளிர்தது கனிவகாடுததைன. பூமி  
அழகாய் காடசியளிததைது.
சூாியன், சநதைிரன், 
நடசததைிரஙக்ள வானததைில் 
்வததைார். தைண்ணீாில் 
மணீன்க்ளயும், நிேததைில் 
மிருகஙக்ளயும், பறககும் 
பற்வக்ளயும்  லதைவன் 
சிருஷ்டிததைார். பின்பு 
சகேவிதை பிரா்ிகளும் 
ப்்ககப்பட்ன. 
க்்சியாக ஆணும் 
வபணணுமாக மனிதைர் 
சிருஷ்டிககப்பட்னர். 
அவர்கள் பலுகிப்வபருகி  மற்ற 
சிருஷ்டிக்ள ஆணடுவகாள்ள 
லவணடியவர்களானார்கள்.   
தைாம்  சிருஷ்டிததை 
ஒவவவான்்றயும் நல்ேது 
என்று லதைவன் கண்ார்.
பின்பு, லதைவன் ஏழாம் நாளிலே 
ஓய்நதைிருநதைார்.
 

சிருஷ்டிப்பு
(ஆதியாகமம் 1)

சிருடடிப்பின் வரோறுதைான் 
லவதைாகமததைின் முதைற்க்தை. 
வானம், பூமி, தைாவரஙகள், 
மிருகஙகள் மற்றும் மனிதை்ர 
லதைவன் சிருஷ்டிததை்தை  அது 
எடுதது்ரககிறது.
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உலகம் எவ்வாறு உண்வானது எனபதைற்கு இரணடு க்தைகள் 
்பபிளில் உள்ளன. ஆதைியவாகமததைின முதைற்பகுதைியில் அ்ற்்றைக் 
கவாணமுடிகிறைது. சிருஷ்டிபபின பல்்்று கிரமஙக்ள முதைலவாம் 

பகுதைி எடுததுக்கூறுகிறைது. ்தை்னு்்ய சவாயலில், ஆணும் 
பபணணுமவாக  முதைலவாம் மனிதைர் சிருஷ்டிக்கபபட்தைவாக முதைலில் 
கூறைபபட்து. இரண்வாம் க்தையில், பபணணவான்ள் ஆணின 

்ிலவா எலும்பிலிருநது உண்வாக்கபபட்வாள் எனறு கூறைபபடுகிறைது.  
இநதை இரண்வாம் குறைிப்ப பழ்மயவானது. 

■ 
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நெமபி ெகரில் கமிலரவின் வீட்டில்    
(பரகுவரய்)

என் நபயர் கமிலர. எனக்குப் 
ஒன்பது வயது. பரகுவரய் 
ததைசததைில் வசிக்கிதேன். இநெரடு 
நதைன் அநமரிக்கரவில் உள்்ளது.  
பழங்குடியினர் தபசும நமரழியரன 
குவரரனி நமரழியில் இதைற்கு, 
‘‘தைண்ணீ்ர தெரக்கிச் நசல்லும 
தைண்ணீர்’’ அல்லது ‘‘கட்லப் 
பிரசவிக்கும ெதைி’’ என்று அர்ததைம 
கூேப்படுகிேது. பிதேசில் ெரட்டின் 
வடக்கிலிருநது நதைற்கு தெரக்கி 
நசல்லும  ேிதயர பரகுவரய் 
நபருெதைியின் நபயர் இநெரட்டுக்கு 
சூட்டப்பட்டிருக்கிேது.இநெதைியின் 
தமற்கில் அ்மநதுள்்ள 
கிேரன்சரக்தகர பிரததைசததைில் 
தகர்டகரலததைில் 45 பர்க 
நசல்சியஸ் நவப்பெி்ல  
ெிலவுகிேது. இங்கு கரல்ெ்டப் 
பண்்கள் அதைிகமுணடு. 
ம்ழ அதைிகம நபய்யும 
கிழக்குப் பகுதைியில் அடர்நதை 
ம்ழக்கரடுகளும உள்்ளன. 

நகரேிததுத தைிணணும 
மிருகங்க்ளில் மிகப்நபரிய 
வ்க மிருகமரன கரபிபரேர 
மிருகங்கள் ேிதயர பரகுவரயில் 
அதைிகம உள்்ளன. ஒரு மணீட்டர் 
ெணீ்ளததுக்கு வ்ளரக்கூடிய இ்வ 
சுமரர் 60 கிதலர எ்ட உள்்ள்வ. 
தைரவரவுண்ி பிரர்ிக்ளரன 
இ்வ ெணீரப்பன்ேிக்்ளப் தபரன்ே 
ததைரற்ேமு்டய்வ. 

உங்களுக்கரக ஒரு குதைி்ர 
மற்றும யர்னயின் படங்க்்ள 
ெரன் வ்ரநதைிருக்கிதேன். 
சிததைிரங்கள் வ்ரதைல் எனது 
நபரழுதுதபரக்குக்ளில் ஒன்று.  

ெரன் நபரியவ்ளரகி ஒரு சிததைிர 
ஆசிரி்யயரகதவணடும 
என்று ஆ்சப்படுகிதேன். 
பரகுவரயில் ஒன்பதைரம வகுப்பு 
வ்ரக்கும ஒவநவரருவரும கல்வி 
கற்கதவணடும என்பது கட்டரயம. 
ெரன் இப்நபரழுது ெரன்கரம 

வகுப்பில் கற்கிதேன். ஸ்பரனிஷ் 
மற்றும குவரரனி நமரழிகள் 
கட்டரய பரடங்க்ளரகும. வயலின் 
வரசிக்கவும கற்கிதேன். என் 
அக்கர நவதரரனிக்கரவும 
வயலின் மணீட்டுவரள். அவள் பல 
வருடங்கள் இ்ச பயில்கிேரள். 
நவதரரனிக்கர பரட்டுக்குழுவிலும 
இருக்கிேரள். அவளுக்கு             
18 வயதைரகிேது.  
இது ஃநபர்னரன்தடர டி 
தமரரரவில் உள்்ள எங்கள் 
ஆலயம. என் அமமர  ஓய்வுெரள் 

■ 
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வகுப்பு நடத்துகிறார். ஐநது 
பிள்்ளைகள் படிககிறார்கள். 
ஆலயத்தைிலிருநது 20 கி.மீ. 
தூரத்தைில் எஙகள் வீடு உள்ளைது.

என் தைந்தை ஏர்்னஸ்டா 
அவர்கள் குடாட் டடல் ஏஸட 
நகாின் ச்பப் டபாறுப்பாளைர். 
எஙகள் வீட்டிலிருநது 324 கி.மீ. 
டதைா்லவில் அது உள்ளைது. 
ஒவடவாரு வார இறுதைியிலும் 
அவர் அஙகு டசல்கிறார். அநநகரம் 
பரகுவாயின் இரணடாம் டபாிய 
நகரமாகும். நாஙகள் டநம்பி நகாில் 
வசிககி்றாம். எஙகள் நாட்டின் 
டபாிய நகரம் இதுவாகும்.  டதைன் 
அடமாிககாவில் பழ்மயா்ன 
நகரஙகளைில் இதுவும் ஒன்று. 
இதைன் உண்மயா்ன டபயர் 
மிக நீணடது: லா மய் ்நாபிள் 
யலீல் குடாட் டி டநாய்ஸட்றா 
டச்்னாறா சான்தை மாியா டட லா 
ஆசன்சி்யான். 

தைபால்டபட்டி
புதுவருடத்்தை எவவாறு 
ஆரம்பிககிறாய்?

“என் டபற்றாரும் ச்காதைரனும் 
பட்டாசு டகாளுத்தைி புதுவருடத்்தை 
ஆரம்பிககி்றாம். ”  
மத்தைியாஸ, வயது 12, டமான்்டவிடி்யா, 
உறுகுவாய்

“என் குடும்பத்தைாருடன் ்சர்நது 
புதுவருடத்்தை ஆரம்பிககி்றன். 
நடககவிருககும நல்ல்வக்ளைப் பறறி 
ஆலயத்துககுச் டசன்று சிநதைிப்்பன். ”  
சநதைியா்கா, வயது 7, லா டகாரு்னா, 
ஸடபயின்  

“அழகிய நாய்கள் வளைர்ககும் என் அத்்தையிடம் டசல்்வன்.”  கிறிஸடியன், வயது 8, ்கா்னிகஸடன், ்ேர்ம்னி்

“அடுத்தைவருடம் 
குதைி்ரச்சவாாி டசய்ய 

விரும்புகி்றன்.” 
ப்றீடறிக, வயது 
5, ்கா்னிகஸடன், 

்ேர்ம்னி்
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இகேசு�ிறிஸ்துவின் சப்

‘‘சப்’’ என்்தன் ப்ோதுவோன அர்ததம் ேோது?                         

ப்ோதுவோ� மூன்று வி்ததிேோசமோன அர்ததங�பை இதில் 
நோம் �ோண�ிகறோம். ஒரு்க�்ததில் �ிறிஸ்தவர�ைின் 
வழி்ோடடுஸ்தலம் (ஆலேம்) என்று கூறப்டு�ிறது. அஙகு 
கதவோரோதபனேில் விசுவோசி�ள் கூடிவரு�ிறோர�ள். 
ஒரு குறிப்ிட்ட இ்ட்ததின் சப்ககூட்ட ஆலேமோ� 
சப்ேோனது �ோணப்டு�ிறது. கமலும், ஒரு �ிறிஸ்தவ 
சமூ�்தபத (மதப்ிோிபவ) சுடடிக�ோடடுவதோ�வும் இது 
விைங�ப்டு�ிறது.

ஒரு �ிறிஸ்தவ மதப்ிோிவு என்று கூறப்டுவது ல்தததீன் 
அடிப்ப்டேில் ஒரு சமே சமுதோே்தபதக குறிககும். 

சப் அவசிேமோனதோ?

ஆம். �ிறிஸ்தவரோேிருக�ிறவர�ளுககு சப்ேோனது 
அவசிேமோேிருக�ிறது. ஏபனனில், அஙகு நோம் கதவனு 
ப்டே வோர்தபதபேக க�ட�ிகறோம், கதவச்டஙகு�பைப 
ப்ற்றுகப�ோள்�ிகறோம். பமோ்ததமோ�, ரடசிபப்  அப்டந் 
துப�ோள்ை இந்த மூலோதோரங�ள் நமககு இன்றிேபமேோ 
தபவ. சப்ேில்லோமல் மனிதர இவற்பறப ப்றமுடிேோது.

இகேசு�ிறிஸ்துவின் சப்ேின் �ோணமுடிேோத ்க�்தபத 
எவவோறு நோம் அனு்விக�ிகறோம்?  
்ல்கவறு �ோோிேங�ைின் நடுவிலும், சப்ேின் �ோண 
முடிேோத ்க�்தபத அதன் இரடசிப்ின் விபைவு�ைில் 
அனு்விக�ிகறோம். இபவ இேற்ப�க �ண�ளுககுப 
புலப்்டோதபவ; விசுவோச்ததினோல் மடடுகம இபத ்ற் 
றிகப�ோள்ைமுடியும்.

புதிே அபக்ோஸ்தல சப்ேின் க்ோதனோவிைக�நூல் வினோவிப்ட வடிவ்ததில் 2015 
பசப்டம்்ோில் பவைிவந்தது. அதிலுள்ை 750 வினோவிப்ட�ைில் சிலவற்பற �ம்யூனிடடி 
சஞசிப� ்ிரசுோி்ததுவரு�ிறது. இந்த இதழில் இகேசு�ிறிஸ்துவின் சப்பேயும் ஊழிே்ததின் 
�ரு்தபதயும் ்ற்றி வோசிக�ிகறோம்.
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உதோரணதததிற்கு ்தின்வருமோறு இரட்திப்தின ்வதிளைவு 
�ளை நோம் அனு்்வதிக�திக�ோம்
■ ்ோ்வங�ளை கத்வன மன்திக�தி�ப்ோழுது,
■ ஞோ்ஸநோ்தததின மூலம் ்நதததிப ்ோ்வங�ள் �ழு்வதி 

நீக�ப்டு�தி�ப்ோழுது,
■ ்ோதிசுதத ஆ்வதியதின ்வரதளத கத்வன தரும்ப்ோழுது,
■ ்ோதி்தத நற்�ருளணயதில் �தி�திஸது்வதின ்ோீரமும் 

இரததமும் ்வழங�ப்டும்ப்ோழுது,
■ கத்வ்டஙகு�ள் மோதிதகதோருககு 

்வழங�ப்டும்ப்ோழுது,
■ ஆ்ீர்வோத நட்டி�ள் (ததிடப்டுததல், 

ஊழதியநதியம்ங�ள் முதலிய்) நதி�ழும்ப்ோழுது,
■ ்திர்ங�தததில் ம்தித ்வோயபமோழதியதில் கத்வன 

ப்யற்்டும்ப்ோழுது,
■ ்ள்யதினகமல் கத்வோ்ீர்வோதம் 

ள்வக�ப்டும்ப்ோழுது. 

இகயசு�தி�திஸது்வதின ்ள்யதின �ோணமுடிநத ்க�தளத 
எவ்வோறு நோம் அனு்்வதிக�திக�ோம்?
மற்� ்ல �ோோதியங�ைதின நடு்வதில்,  ்ள்யதில் ம்திதர 
நதிள�க்வற்றும் �திோதிளய�ைதில் ்ள்யதின �ோணமுடிநத 
்க�தளத நோம் அனு்்வதிக�திக�ோம். உதோரணமோ�,
■ ம்திதர இகயசுள்வ அ�திகள�்ண்ணும்ப்ோழுது,
■ கத்வோரோதள்�ள் ஆ்ோதிக�ப்டும்ப்ோழுது,
■ ஞோ்ஸநோ்தததிற்�ோ� தண்ணீர பு்திதப்டு

ததப்டுததப்டும்ப்ோழுது,  ஞோ்ஸநோ்ம் 
நதிள�க்வற்�ப்டும்ப்ோழுது, 

■ அப்தளதயும் ததிரோட்ர்தளதயும் ஊழதியக�ோரர�ள் 
பு்திதப்டுதததி, ்ோதிசுதத நற்�ருளண 
்வழஙகும்ப்ோழுது,

■ ்வதிசு்வோ்தி�ள்கமல் அபக்ோஸதலர�ள் ள�ள்வதது, 
்ோதிசுதத முதததிளரயதிடும் கத்வ்டஙள� 
நதிள�க்வற்றும்ப்ோழுது,

■ ஊழதியக�ோரர�ள் ்திர்ங�திக�தி�ப்ோழுது,
■ ்வதிசு்வோ்தி�ள் பெ்திக�தி�ப்ோழுது,
■ அனபு ள�கப�ோள்ைப்டு�தி�ப்ோழுது.

�தி�திஸது்வதின ்ள்ளய அளடயோைப்டுததும் ்தி�பபு�ள் 
எள்வ?
�ோணமுடிநததும் �ோணமுடியோததுமோ் �தி�திஸது்வதின 
்ள்  நோனகு ்தி�பபு�ளை உளடயது. ஒருளமப்ோடு, 
்ோதிசுததம், ்திர்ஞ் ்வதியோ்�ம், அபக்ோஸதலதது்வம். 

�தி�திஸது்வதின ்ள்யதின ஒருளமப்ோடளடக கு�திததுப 
க்சுள�யதில் எளத அரததப்டுதது�திக�ோம்?   

ஒகர கத்வ்ோ்்டியதி்ோல் ்ள்யும் ஒனக�.    
கத்வ்ோ�திய ்திதோ, குமோரன, ்ோதிசுதத ஆ்வதி ஆ�திகயோர 
ஒன�ோ்்வர�ைோய �திோதிளயப்ய�தின�்ர. தம்ளமப  
்தின்ற்று�தி�்வர�ைதின ஒன�ோயதிருததளலயும், அ்வர� 
ளுககுள் நதிலவும் அனள்யும், அ்வர�ள் தம்முளடய்வர �ள் 
என்ளத ப்வைதிப்டுததும் ்தி�ப்ோ� இகயசு கூ�தி்ோர. 
்ள்யதில் கத்வ்தின இயல்பு ப்வைதிப்டும் ்வழதியும் 
அது்வோகும்: ‘‘கத்வன அன்ோ�க்வ இருக�தி�ோர; அன்தில் 
நதிளலதததிருக�தி�்வன கத்வ்தில் நதிளலதததிருக�தி�ோன, 
கத்வனும் அ்வ்தில் நதிளலதததிருக�தி�ோர.’’ (1 கயோ. 4:16).

இகயசு�தி�திஸது்வதின ்ள்யதின ்திர்ஞ் ்வதியோ்�ம் 
என்து எநத அரதததளதத தரு�தி�து?
கத்வன உயதிகரோடிருக�தி�்வர�ளுககும் மோதிதகதோருக 
கும் ்�லருககும் கத்வ்ோயதிருக�தி�ோர. �தி�திஸது்வதின 
்ள்  இத்ோல் ்திர்ஞ் ்வதியோ்�மோய ்வதிைஙகு�தி�து.  
சு்வதிக்ஷ அ�தி்வதிபபுககு எல்ளல இருப்ததில்ளல. 

�தி�திஸது்வதின ்ள்யதின அபக்ோஸதலதது்வம் எளத 
அரததப்டுதது�தி�து? 
அபக்ோஸதல உ்கத்ம் ்ள்யதில் உ்கத்திக�ப்டு 
்வதோல், அபக்ோஸதல ஊழதியம் ்ள்யதில் ப்யற்்டு்வ 
தோல்  ்ள் அபக்ோஸதல ்ள்யோய ்வதிைஙகு�தி�து.

�தி�திஸது்வதின ்ள்ளய எஙகு அனு்்வதிக�லோம்?
ஒருளமப்ோடு, ்ோதிசுததம், ்திர்ஞ் ்வதியோ்�ம், 
அபக்ோஸதலதது்வம் ்திர்ன்மோயதிருககும் இடதததில் 
�தி�திஸது்வதின ்ள்ளய அனு்்வதிக�முடியும். அபக்ோஸ 
தல ஊழதியமும், ெீ்வதிக�தி�்வர�ளுககும் மோதிதகதோருககும் 
கத்வ்டஙகு�ள் ்வழஙகுதலும் நதிலவும் இடதததில் �தி�திஸது 
்வதின ்ள் பதைதி்வோய ப்வைதிப்டும். அஙகுதோன �ரததரு 
ளடய மீட்தின �திோதிளய ப்வைதிப்டும். இவ்வோறு ்ரகலோ 
�க �லியோணதததிற்கு மண்வோடடி ஆயததமளட�தி�ோள்.

த்திப்டட �தி�திஸத்வ மதப்திோதிவு�ள் எளதப ப்ோது்வதில் 
ப்வைதிப்டுதது�தின�்?
த்திப்டட �தி�திஸத்வ மதப்திோதிவு�ளை இளணககும் 
மூலோதோரங�ைோ� ்திதோ, குமோரன, ்ோதிசுததஆ்வதியதி்ோகல 
்வழங�ப்டும் ஞோ்ஸநோ்மும், �தி�திஸதுள்வ ஆண்ட்வ 
ரோ� அ�திகள�்ண்ணுதலும், ததிோதிகய� கத்வள் ்வதிசு்வோ 
்திததலும் உள்ை். ்வதிசு்வோ்தளத ்வோழ்நது, �தி�திஸதுள்வ  
ஆண்ட்வரோ� அ�திகள�்ண்ணும் ஞோ்ஸநோ்ம்ப்ற்� 
்வர மூலமோ�, ்ள்யோ்து ்வதிசு்வோ்ம், நம்்திகள�, அனபு  
என்்வற்�தின ஐக�தியமோய அனு்்வதிக�ப்டமுடியும். 
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Verlag Friedrich Bischoff GmbH, Frankfurter Str. 233, 63263 Neu-Isenburg/Germany
Editor: Peter Johanning
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ஊழியம்
ஊழியம் என்று கூறப்டுவதன் அர்ததம் என்்ன?
ப்ோதுவோ� ‘‘Ministry-அமைச்ச�ம்’’ என்ற ப்சோலமலை ஒரு 
குறிப்ிட்ட ப்ோறுபம்யும் �்டமைமயயும் உம்டய உ்த 
திகயோ�பூரவ நிமலைபய்ன நோம் விளங�ிகப�ோள�ிகறோம். 
கைலும், அநநிமலைமய உம்டயவர�ள ்சமூ�்தமத ந்ட்தது 
வதற்கும், முடிபவடுப்தற்கும் அதி�ோரம் ப்று�ிறோர�ள.

ஆவிககுோிய ஊழிய்ததின் ஆதோரம் எது?
கதவ்னோ�ிய ்ிதோ இகயசு�ிறிஸ்துமவ அனுப்ியதில 
ஆவிககுோிய ஊழிய்தமதக �ண்டுப�ோள�ிகறோம். இத 
்னோல, இகயசு�ிறிஸ்துகவ கதவ்னோல அனுப்ப்ட 
்டவர.  இவவிதம் அவர ை்னிதஇ்ன்ததின் ைீடபுக�ோ� உ்த 
தரவுப்ற்றோர, ஆ்சீரவதிக�ப்ட்டோர, ்ோிசு்ததப்டு்ததப 
்ட்டோர. இகயசுவி்னோல அபக்ோஸ்தலைர�ள அனுப்ப 
்ட்ட்னர. ஆதலைோல, ஊழியமும் அபக்ோஸ்தலை்ததுவமும் 
ஒன்றிமைநதமவ. அபக்ோஸ்தலை ஊழியம் ப்சயற்்டும் 
இ்டங�ளில ஆவிககுோிய ஊழியம் ்ிர்சன்்னைோயிருககும். 

“அபக்ோஸ்தலை்ததுவம்” என்னும் ்தம் ஆதியில அப 

க்ோஸ்தலை ஊழிய்தமதக ப�ோண்டிருநத யோவமரயும் 
சுடடிக�ோடடுவதோயிருநதது. (அபக்ோஸ்தலை்ததுவம் = 
இகயசுவின் அபக்ோஸ்தலைர�ள). ஆ்சோோிய ஊழியர�ளும்,   
உதவிக�ோரர�ளும் அபக்ோஸ்தலை்ததின் உ்ததரமவப 
ப்ற்று, ஆன்ைீ� ்ரோைோிப்ிலும், உ்கத்சி்ததலிலும்,  
கதவ்ச்டஙகு�மள வழஙகுவதிலும் ஈடு்ட்டோர�ள.

ஆவிககுோிய ஊழிய்ததுக�ோ� உ்ததரவுப்றுதல 
என்்தன் அர்ததம் என்்ன?
இகயசு�ிறிஸ்துவின் �ட்டமளயின்்டி ஒரு அபக்ோஸ்த 
லை்னோல வழங�ப்டுவது ஆவிககுோிய ஊழியைோகும். ஆத 
லைோல இநத ஊழிய்தமதப ப்று�ிறவர அபக்ோஸ்தலைோின் 
அதி�ோர்ததின் ஒரு ்ோ�்தமதப ப்று�ிறோர. அதன்மூலைம் 
அபக்ோஸ்தலைோின் க்ோில ப்சயற்்டு�ிறவரோய், ஊழிய்த 
தில அது ்ிரதி்லிககும்வண்ைைோ�  ஊழியர�ள ப்சயற் 
்டு�ிறோர�ள. 

அதி�ோர்ததின்்டி ப்சயற்்டுதலின் உதோரைங�ள:
்ோவைன்்னிபம் அபக்ோஸ்தலைர�ள அறிவிக�ிற 
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ப்ோழுது, இகேசு�ிறிஸ்து அளித்த அ்தி�ோரத்தின் அடிப் 
்டைேில் அட்தச் பெய�ிறோர�ள். இக�ோரணத்தினோல், 
அப்க்ோஸ்்தலர�ள் ்ின்்வரும் ்வோரதட்த�ளில் ்ோ்வ 
மன்னிப்ட் அறி்விக�ிறோர�ள்: ''உங�ளுககு ஒரு 
நறபெய்திடே நோன் அறி்விக�ிகறன். நம்முடைே 
�ரத்தரும் ஜீ்வனுள்ள க்த்வனுடைே குமோரனுமோ�ிே 
இகேசு�ிறிஸ்து்வின் நோமத்தில் உங�ள் ்ோ்வங�ள் 
மன்னிக�ப்்டு�ின்றன.'' 

இகேசு�ிறிஸ்து்வின் ெட்ேில் ‘‘ஊழிேஞபெய்தல்’‘ 
என்்்தன் அரத்தம் என்ன?
அேலோரகமல் ப�ோள்ளும் அன்்ிலும், ்தன் ்விசு்வோெதட்த 
அறிகட�்ண்ணு்தலிலும் �ரத்தடரச் கெ்விப்்்தறகு 
ஞோனஸ்நோனம் ப்றறுகப�ோண்ை ஒவப்வோரு ்விசு்வோெி 
யும் அடழக�ப்்டு�ிறோர. (கேோ்வோன் 12:26). ்விசு்வோெி 
�ளின் நன்டமக�ோ�வும், சு்விகெஷ அறி்விப்புக�ோ�வும் 
்ேன்்தரககூடிே குறிப்்ிடை ்தருணங�ளில் �ிறிஸ்து 
்வின் ெட்ேின் ்விசு்வோெி�ள் புோியும் கெட்வடே 
ஊழிேஞபெய்தலோய நோம் ்விளங�ிகப�ோள்�ிகறோம். 
ஞோனஸ்நோனம்ப்றற ்விசு்வோெி�ள் இகேசு�ிறிஸ்து்வில் 
்தங�ளுககுள்ள ்விசு்வோெதட்த அறிகட�்ண்ணும்ப்ோழு 
ப்தல்லோம் அப்்டிப்்டை ஊழிேஞபெய்தல் நைக�ிறது.

�ிறிஸ்து்வின் ெட்ேில் ஆ்விககுோிே ஊழிேததுககும்  
ஊழிேஞபெய்தலுககும் ்வித்திேோெம் என்ன?
நிேமனம் இன்றி நிடறக்வறறப்்டும் ஊழிேஞபெய்தல் 
ஆ்விககுோிே ஊழிேத்திலிருந்து ்வித்திேோெப்்டு�ிறது. 

இகேசு�ிறிஸ்து்வினோல் நிறு்வப்்டை ஊழிேம் எது?
இகேசு�ிறிஸ்து ்தமது ெட்ேில் அப்க்ோஸ்்தல் ஊழி 
ேதட்த கநரடிேோ� நிறு்வினோர. அ்வர அப்க்ோஸ்்தலர� 
ளுககுக �டைடளேிடடு, அ்வர�டள ஆெீர்வ்திதது, 
்ோிசுத்தப்்டுத்தி ்ோிசுத்தஆ்விேினோல் நிரப்்ினோர: 
‘‘்ி்தோ என்டன அனுப்்ினதுக்ோல நோனும் உங�டள 
அனுப்பு�ிகறன் என்று பெோல்லி, அ்வர�ள்கமல் ஊ்தி: 
்ோிசுத்த ஆ்விடேப் ப்றறுகப�ோள்ளுங�ள்; எ்வர�ளு 
டைே ்ோ்வங�டள மன்னிக�ிறீர�களோ அட்வ�ள் 
அ்வர�ளுககு மன்னிக�ப்்டும், எ்வர�ளுடைே 
்ோ்வங�டள மன்னிேோ்திருக�ிறீர�களோ அட்வ�ள் 
அ்வர�ளுககு மன்னிக�ப்்ைோ்திருககும் என்றோர’’ 
(கேோ்வோன் 20:21-23). க்த்வெைஙகு�டள நிடறக்வறறும்  
ப்ோறுப்ட் அ்வர�ளிைம் ஒப்்டைத்தோர. இவ்வி்தமோ� 
அ்வரது ்திேோ�்லிேில் மனி்தர ்ிரக்வெிக�முடிந்்தது.

க்த்வெைஙகு�டள நிடறக்வறறும் அ்தி�ோரம் அப் 
க்ோஸ்்தலர�ளுககு ்வழங�ப்்டை்தன்மூலம், அ்தற�ோன 
�டைடளடே இகேசு்விைமிருந்து அ்வர�ள் ப்றறனர. 
எல்லோ க்த்வெைஙகு�ளும் அப்க்ோஸ்்தலர�ளினோல் 
கநரடிேோ� நிடறக்வறறப்்ைோ்விடினும்கூை, அட்வ 
அப்க்ோஸ்்தல ஊழிேத்தில் ப்தோைரபுள்ள்தோய நிடறக்வற 
றப்்டு�ின்றன.   

பு்திே உைன்்டிகட�ேின்்டி, ்ோிசுத்தஆ்விடே 
்வழஙகு�ிற்வர ேோர? 
அப். 8:15-18ல் ் ோிசுத்த ஆ்விடே ்வழஙகு்தல்  அப்க்ோஸ்்த ல 
ஊழிேத்தினோல் நிடறக்வறறப்்டைட்தக �ோண்�ிகறோம்.    
ெமோோிேோ்வில் ்ிரெங�ித்த ்ிலிப்பு ்தண்ணீோினோல் 
ஞோனஸ்நோனம் ப�ோடுத்தோன். இட்தக க�ள்்வியுறற அப்  
க்ோஸ்்தலர�ள் க்துருட்வயும் கேோ்வோடனயும் அஙகு 
அனுப்்ினோர�ள். அந்்த இரு்வரும், ‘‘்வந்்தப்ோழுது 
அ்வர�ளிபலோரு்வனும் ்ோிசுத்த ஆ்விடேப் ப்றோமல் 
�ரத்தரோ�ிே இகேசு்வின் நோமத்தினோகல ஞோனஸ்நோ 
னதட்த மோத்திரம் ப்றறிருந்்த்வர�ளோ�க �ண்டு, 
அ்வர�ள் ்ோிசுத்த ஆ்விடேப் ப்றறுகப�ோள்ளும்்டி 
அ்வர�ளுக�ோ� பஜ்ம்்ண்ணி, அ்வர�ள்கமல் ட��டள 
ட்வத்தோர�ள், அப்ப்ோழுது அ்வர�ள் ்ோிசுத்த ஆ்விடேப் 
ப்றறோர�ள்.’’ அப்.19:6 அட்தக க�ோடிடு�ிறது: ‘‘்வுல்  
அ்வர�ள்கமல் ட��டள ட்வத்தக்ோது, ்ோிசுத்தோ்வி 
அ்வர�ள்கமல் ்வந்்தோர.’’

அப்க்ோஸ்்தலர�ளின் மறற முக�ிே �ைடம�ள் எட்வ?  
அ்வர�ள் நடு்வில் பெேற்டை �ிறிஸ்து, மோிதது உேிரத  
ப்தழுந்்தோர என்்ட்த அறி்வித்தல் அப்க்ோஸ்்தலோின் 
்ிர்தோன �ைடமேோேிருந்்தது (அப். 13:26-41;17:1-4). 
இ்தறகு மோறோன �ருததுள்ள்வர�டள எ்திரததுப் க்ோரோ 
டினோர�ள் (1 ப�ோோிந்்திேர 15:3-8; 1 கேோ்வோன் 4:1-6).

அப்க்ோஸ்்தலர நிேமித்த மு்தலோ்வது ஊழிேம் எது?
்தங�ள் �டைடளடே நிடறக்வறறத ப்தோைங�ிே அப் 
க்ோஸ்்தலர�ள் ப்ந்ப்தப�ோஸ்க்த நோளில் சு்விகெஷம் 
்ிரெங�ித்தோர�ள். ்தங�ளுககு உ்த்விேோளர�ள் க்தட்வப் 
்டு்வட்த அ்வர�ள் உணரந்்தோர�ள். அக�ைடமக�ோ� 
ஏழு க்ர ப்தோிந்துப�ோள்ளப்்ைடைனர. அ்வர�ள்கமல் 
ட�ட்வதது பஜ்ிதது, அ்வர�டள ஆெீர்வ்திதது 
ப்ோறுப்பு ்வழங�ினோர�ள். மு்தலோம் உ்த்விேோளர�ளோய 
அ்வர�ள் கூறப்்டு�ிறோர�ள்.

“அ்வர�டள அப்க்ோஸ்்தலருககு முன்்ோ� நிறுத்தி 
னோர�ள். இ்வர�ள் பஜ்ம்்ண்ணி, அ்வர�ள்கமல் 
ட��டள ட்வத்தோர�ள்.” (அப் 6: 6).

பு்திே அப்க்ோஸ்்தல ெட்ேில் உள்ள ஊழிேங�ளும் 
அ்வறறின் நிடல�ளும் எட்வ?
ஆ்விககுோிே மூன்று நிடல�ளில் பு்திே அப்க்ோஸ்்தல 
ெட் ஊழிேங�ள் அடம�ின்றன. அப்க்ோஸ்்தல 
ஊழிேம், ஆெோோிே ஊழிேம், உ்த்விக�ோர ஊழிேம். 
■ ்தடலடம அப்க்ோஸ்்தலர, மோ்வடை அப்க்ோஸ்்தலர, 

அப்க்ோஸ்்தலர ஆ�ிேட்வ அப்க்ோஸ்்தல ஊழிேம் 
■ �ண்�ோணி, மோ்வடைமூப்்ன், மோ்வடை சு்விகெஷ�ன், 

கமயப்்ன், சு்விகெஷ�ன், ஆெோோிேன் ஆ�ிேட்வ 
ஆெோோிே ஊழிேங�ள்

■ உ்த்விக�ோரன் - உ்த்விக�ோர ஊழிேம்.


