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community 02/2016 தலையங்கம்

அன்பின சக்கோதர சக்கோதோபி்ககே,

‘‘்கபிறபிஸ்துவபினோகை வவறறபி’’ என்து 2016ம் ஆண்டில் 
நமது குறபிகக்கோள். நமது தபினசோபி வோழவபிலும் இது 
நமககு வ்ோருந்து்கபிறது. இப்டிப்ட்ட இைடசபியம் 
்ை க்கோணங்கலே உல்டயது. இதபில் முக்கபியமோன 
ஒனலற இஙகு நோன சுடடிக்கோடடுவதறகு வபிரும்பு 
்கபிகறன. ்கபிறபிஸ்துவபினோல் நோம் வவறறபியல்டவதறகு 
நமககு கதவ்யமும்   அவரகமல் நம்்பிகல்கயோயபிருதத 
லும் அவசபியமோ்கபிறது. கதவ்யம் என்தபில் கதவனபி 
்டம் ்கதபிமோபியோலத வ்கோண்டிருததல் எனற அரததம் 
உள்ேது. அவகர நமது சபிருஷ்டி்கரும் ்ரகைோ்க்பிதோவு 
மோனவர. நமது வோழநோட்கள் உள்ேவலரககும் நோம் 
அவலர நம்்பியபிருபக்ோம்.

இதறகு கவதோ்கமததபிலிருந்து சபிை உதோரணங்கள்:

■ ் ோவதலத வவறறபிவ்கோள்வதறகு கயோகசப்பின 
கதவ்யம் உதவபிவசயதது. அவன கதவ்யம் 
நபிரம்்பிவனோயபிருந்தோன. ஆதைோல், கதவன அவலனக 
்கோண்்லதயும், அவகனோடிருப்லதயும் அவன 
அறபிந்துவ்கோண்்டோன. க்ோததபி்ோோபின மலனவபி அவலன 
தீயவசயலுககுத தூண்டியவ்ோழுது அலத அவன 
புறக்கணபிததோன. எல்கைோரோலும் மறக்கப்ட்டவனோ்க 
அவன சபிலறயபில் இருந்த ்கோைததபிலும், கதவனுககு 
உண்லமயுள்ேவனோ்க நபிலைததோன. முடிவபில் கதவன 
தலையபிடடு அவலன வபிடுதலை்ண்ணபினோர. கதவன 
்கோண்்கபிறோர, ஒவவவோனலறயும் அறபி்கபிறோர எனறு நோம் 
அறபிந்தபிருக்கபிகறோம். ஆதைோல் ்ோவதலத வபிடடுவபிை்கபி 
அவலர நம்புகவோம். அவர நம்லம மறக்கமோட்டோர.

■ கதவனுல்டய எல்ைோக ்கபிோபிலய்கலேயும் கமோகச தபி்டமோய 
நம்்பினோன. ்ோரகவோனபி்டம் அவன வசயத க்ோரோட்டம் 
ஆரம்்ததபில் ்யனறறதோய கதோனறபியது. ஜனங்கலே 
புறப்்ட அனுமதபிககும்்டி ஒன்து த்டலவ அவன 
்ோரகவோனபி்டம் க்கட்டோன. அலனததும் மறுக்கப்ட்டது. 
ஆனோல், கமோகச இல்டவபி்டோமல் கதவலன நம்்பினோன. 
முடிவபில் ஜனங்கள் புறப்டுவதறகு அனுமதபிலயப 
வ்றறோன. யோவரும் ்கீழப்டிந்தனர. கதவன அவர்கலே 
வபிடுதலை்ண்ணபினோர. இனறும் எததலன த்டலவ்கள் 
கதவவல்ைலமலய நோம் அனு்வபிக்கபிகறோம். ்பிசோசபின 

எல்ைோ தோககுதல்்கேபின நடுவபிலும் கதவலன நம்புகவோம். 
்பிசோசபி்டமபிருந்து பூரணமோய தபபுகவோம்.   

■ ஒரு பூரண மோறறதலத ்வுல் அல்டயகவண்டியவரோனோர. 
அவருககுப ்பிரதோனமோயபிருந்த யோவும் தபிடீவரன 
அவசபியமறறதோயபிறறு. ஆனோல், அவர வபிசுவோசபிதது 
கதவனகமல் நம்்பிகல்க லவததோர. கதவ்கரததபில் 
்கருவபியோய வதோ்டரந்து வசயற்ட்டோர. ்கரததோபின 
சல்லய இரடசபிபல் கநோக்கபி ந்டததபினோர. 
அபக்ோஸ்தைரோய உைவ்கஙகும் வசனறு சுவபிகசஷம் 
அறபிவபிககும்்டி கதவகுமோரனதோகம அவருககுக ்கட்டலே 
அேபிததோர. இனறும் கதவன நம்லம இகயசு்கபிறபிஸ்துவபின  
உயபிரதவதழுதல், ்ரததுககு எழுந்தருளுதல், அவரது 
மறுவருல்க எனனும்  நறவசயதபிலய உைகுககு 
அறபிவபிககும்்டி அனுபபு்கபிறோர. ்கபிறபிஸ்து வரு்கபிறோர,  
இலதகய அவர வோககுததததம்்ண்ணபினோர.

 
ஆழந்த ்கதபி மோபியோலதயு்டன எல்ைோச் சூழநபிலை்கேபிலும் 
கதவனுககுக ்கீழப்டிந்து வோழகவோம். அவலர நோம் 
நம்்முடியும். ்கபிறபிஸ்துவபினோகை வவறறபிலய இது 
வ்கோண்டுவரும்!

உை்கபின எல்ைோ அபக்ோஸ்தைர்களு்டனும் இலணந்து என 
மனமோரந்த வோழதது்கலே உங்களுககு அறபிவபிக்கபிகறன.

 

கஜோன-லூக ஷ்லன்டர

கதவ்யமும்
அவரகமல் 
நம்்பிகல்கயும்
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அமெரிக்ரவில் தேவரரரேனைcommunity 02/2016

சவரல்்ளுககு ெதேியிலும் நெது 
விசுவரசதனே ப்ிரங்பபடுதது்ித�ரம்

“ஏமைைில் இஙத் மபரிதும் 
அநுகூலமுெரை ்ேவு எைககுத 

ேி�க்பபட்டிருக்ி�து: 

1 ம்ரரிநேியர் 16: 9
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ரிதயர டி மெைிதரர ந்ரதேின் தெற்ில் உள்ள ம்ரர்ம்ரவரத�ர 
ெனலயின் 710 ெீட்�ர்்ள உயர ்ிரரனைட் சி்ரதேில் நின்று ந்ரின் 
அறபுேெரை எழினலக ்ண்டு ரசிக்முடியும். இநே ெனல இரட்ச்ர் 
இதயசுவின் பிரெரண்�ெரை சினலயிைரல் பிரசிதேென�்ி�து. 
பிதரசில் ேனலந்ர் ரிதயரவில் ேனலனெ அபதபரஸேலர் ஷனை�ர்  
2015 ஒகத�ரபர் 28ம் ேி்ேி தேவரரரேனை ந�தேிைரர். 
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community 02/2016 அமெரிக்ரவில் தேவரரரேனை

அன்ிற்குரிய சத்ரேர சத்ரேரி்தே, நம் தவேவரக்ியம் 
அபத்ரஸேலன ்வுலிைரல் ம்ரரிநேியருககுக கூறப்ட் 
டது. எத்சு ்ட்டணதேில் புரிவேற்கு ேிட்டெிடப்ட்டிருக 
கும் தவனலனயக குறிதது அவர் கூறு்ிறரர். ஒரு ்யணத 
ேினம்ரழுது எத்சு ்ட்டணதேில் ேங்ிய அவர், அஙகு ஒரு 
சன்ககூட்டதனே நிறுவிைரர். அேன்ின ம்ரரிநேியருககு 
எழுேிைரர்: '' எத்சு ்ட்டணதேில் இருபத்ன.ஏமைைில் 
இஙத் ம்ரிதும் அநுகூலமுெரை ்ேவு எைககுத ேிறக 
்ப்ட்டிருக்ிறது: விதரரேஞமசய்ிறவர்்ளும் அதந்ர் 
இருக்ிறரர்்ள்.'' ்டநே சில நரட்்ேர் இனேக குறிதது 
நரன சிநேிததேன. அநே சன்ககூட்டம் நிறுவப்ட்ட வரலர 
று அப. 19,20 அேி்ரரங்ேில் கூறப்டு்ிறது. அனே நரன 
வரசிதேம்ரழுது ்ிதரசில் நரட்டில் வரழும் உங்னேப ்ற் 
றி நரன சிநேிததேன. ஏமைைில் அநே சூழநினல உங்ள் 
சூழநனலககு ஒப்ரைது. எைதவ, இநே தவேவசைம் இனறு 
உங்ளுககு உ்நேது.

்வுல் எத்சு ்ட்டணதேிற்கு வநேத்ரது, ஒரு 
சன்ககூட்டதனே உருவரககுவேற்கு அநே சநேர்ப்தனேப 
்யன்டுதேிகம்ரணடரர். ேைது விசுவரசதனேப ்்ிரங் 
ெரக்ி ந்ரதேில் வசிதே 
வர்்ளுககு நற்மசயேி 
னய அறிவிதேரர். அக 
்ரலதேில் ெி்பம்ரிய 
்ட்டணெரய விேங்ிய 
எத்சு ்ட்டணதேில் 
வசிதே இலட்சததுககும்  
அேி்ெரைவர்்ளுககுள் 
்னைிரணடு ெைிேர்்ள் 
ெட்டுதெ சரட்சினய 
ஏற்றுகம்ரணடைர். (அப. 19:7).  இருப்ினும் அனே 
ஒரு தெனனெயரை சநேர்ப்ெரய அபத்ரஸேலன ்வுல் 
்ணடரர். னேரியெிழக்வில்னல. ''தேவன எனனை 
இஙகு அனுப்ிைரர், நரன மசயற்்ட தவணடும்'' எனற 
எணணதனேக ம்ரணடிருநேரர். விதரரேஞமசய்ிறவர்்ள் 
ெதேியிலும் அவர் அனேச் மசயேரர்.

முேலில் யூேர்்ேிடம் மசனறரர். ெி்வும் ்கேிெரன்ேர்ிய 
யூேர்்ேின ஒரு கூட்டம் அங்ிருநேது. இதயசுனவப ்ற்றி 
யும் அபத்ரஸேலரரய ேைககு இடப்ட்டிருககும் ்ட்டனே 
குறிததும் அவர்்ேிடம் எடுததுனரதேரர். '' சிலர் ் டிைப்ட்டு 
அவிசுவரசி்ேர்ி...'' எனறு வரசிக்ிதறரம் (அப. 19:9). 
அவர்்ள் ேங்ள் ்ரரம்்ரியதேில் ஊறியிருநேரர்்ள். 
இதயசு்ிறிஸது தேவகுெரரன எனனும் நற்மசயேினயயும், 
்வுல் ்ிறிஸதுவின அபத்ரஸேலன என்னேயும் அவர்்ள் 
ஏற்றுகம்ரள்ேவில்னல. 

்ிதரசில் நரட்டின ஜைதமேரன்யுடன ஒப்ிடுன்யில் 
தேவ்ிள்னே்ேின எணணிகன் சிறியதே. உங்ள் விசுவர 
சதனேப ்ிர்டைப்டுததுவேற்கு நீங்ள் ்ிரயதேைப்டு 
்ிறீர்்ள். ஆைரல் அனே ஏற்றுகம்ரள்ே அதந் ்ிறிஸே 
வர்்ள் இஙகு ஆயதேெரயில்னல. அவர்்ள் ேங்ள் ்ரரம் 

்ரிய விசுவரசதேில் தவரூனறியிருக்ிறரர்்ள்.  ஜீவனுள்ே 
அபத்ரஸேலர்்ள் இருக்ிறரர்்ள், இதயசு ெறு்டியும் 
வரு்ிறரர், ெறுனெயிலும் ஆததுெரக்ளுககு இதயசு இரட் 
சிபபு வழஙகு்ிறரர் எனறு நீங்ள் கூறும்ம்ரழுது, அது 
ேங்ளுககு முற்றிலும் அநநியெரைது , அனே விசுவரசிக் 
முடியரது என்ிறரர்்ள். இேில் நரம் எவனரயும் நிர்ப்நேிக் 
முடியரது. அவர்்ள் ேங்ள் விசுவரசதேில் தவரூனறியவர்் 
ேரய இருக்ிறரர்்ள். ஒருசிலதர புேிய மசயேினய ஏற்றுக 
ம்ரள்ே ஆயதேெரயிருநேரர்்ள் என்து ்வுலுககு ஒரு 
்ிரச்சினையர்தவ ்ரணப்ட்டது.

இரணடரவேர், ேங்ள் விசுவரசதேிதல அவர்்ள் நினலதேி 
ருக் விரும்்ிைர். தெலும் ஒரு கூட்டதேிைர் அங்ிருநேரர் 
்ள். ்ல்தவறு ஊர்்ேில் சுற்றிதேிரிநே அவர்்ள் ெைிேனரப 
்ிடிதேிருநே ம்ரல்லரே ஆவி்னேத துரததுவேற்கு முயன 
றரர்்ள், அனே இதயசுவின நரெதேில் புரிவேரய கூறிைரர் 
்ள் ((அப. 19:13). இதயசுவின நரெதனே அவர்்ள் 
துர்ப ்ிரதயர்ம் மசயேது ்வுலுககு ம்ரும் ்ிரச்சினை 
யரயிருநேது. 

ெைிேரின வரழகன்த 
ேரதனே உயர்ததுவேர் 
கூறி இனறும் இதயசு 
வின நரெதனேப ்லர் 
துஷ்ிரதயர்ம் மசயவ 
னே நரம் அறிநேிருக்ி 
தறரம். ேங்ள் சன்் 
ளுககு வநேரல் 
மசல்வநேரர்முடியும், 
்ிரச்சினை்ள் ேீரும், 

பூெிவரழகன் ஆசீர்வேிக்்டும் எனறு கூறு்ிறரர்்ள். அது 
தவ நம் ்ிரச்சினை. ஏமைைில், சுவிதசஷம் அனேக கூறவில் 
னல! இக்ரரணதேிைரல் இதயசு பூெிககு வரவில்னல. 
''நீங்ள் அேிசயங்ள் நி்ழததுவீர்்ேர?'' எனறும் ்லர் 
நம்ெிடம் த்ட்்ிறரர்்ள்.  நரதெர, ் ிறிஸதுவின ெறுவருன்க 
்ர் ெைிேனர ஆயதேப்டுதது்ிதறரம் என்ிதறரம். எை 
தவ நெது மசயேினய ்்ிரங்ப்டுதேல் சிரெெரயிருக்ிறது.

மூனறரவேர் ஒரு ்ிரச்சினையும் எத்சுவில் ்வுலுககு 
இருநேது. ஒருவன  ேியரைர தேவனேயின விக்ிர்ங் 
னேச் மசயது ஜைங்ேிடம் விற்று ம்ரும் ்ணம் சம்்ரேித  
ேரன.  ்வுலின ்ிரசங்தனேக த்ட்்முடியரது, ேன வியர 
்ரரததுககு ்ரே்தனே உணடு்ணணு்ிறரன எனறு  
முனறயிட்டரன. இவவரறு ்வுனல ்ட்டணதேிலிருநது  அப 
புறப்டுதே முயனறரர்்ள். 

எபம்ரழுதும் ்ணதனே உணடு்ணண நரடும் ஆவி்னே 
யும் நரம் அறிநேிருக்ிதறரம். ''நரங்ள் ்ணம் சம்்ரேிக் 
தவணடும், அேற்்ர் உனழக்தவணடும், தேவனுக்ர் 
எங்ளுககு தநரம் ்ினடயரது'' எனறு கூறு்ிறவர்்ள் இருக 
்ிறரர்்ள். ேங்ள் வியர்ரரததுககு சுவிதசஷம் ேனடயரயி 
ருப்ேரய சிலர் ்ருது்ிறரர்்ள். ஏமைைில், ''்ிறிஸதுவின 

தேவஊழியதேில் மசயற்்டு்ம் 
சநேர்ப்ம் இனைமும் 
யரவருககும் உணடு 
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சுவிதேஷதேின்படி வரழவதும் வியர்பரரம்்பண்ணுேலும் 
ேரதேியெற்றது. தேரனெயரய் ேடககு்படி எனைிடம் 
கூ்றதவண்டரம், ேரன ்பணம் ேம்்பரேிக்தவண்டும்!'' 
எனறு கூறு்ி்றரர்ள். இவவரறு, அவர்ளின வணி் 
ேடவடிகன்்ளில் சுவிதேஷம் ேனடயரயிருக்ி்றது எனறு 
்ருது்ி்றரர்ள். இப்படிப்படட சூழேினைககும் ்பவுல் மு்ங்  
ம்ரடுக்தவண்டியவரரைரர. 

''இப்படிப்படட சூழேினை்ளில் 
எனைரல் எனைமேய்யமுடியும்?  
இது ெி்வும் ேிரெெரைது. அேி் 
ெரதைரர ேங்்ள் ்பரரம்்பரியதனே 
ஒடடிகம்ரண்டிருக்ி்றரர்ள். புேிய 
மேய்ேினய ஏற் விரும்்பவில்னை. 
ெற்றவர்ள் ேங்ள் உை் ேைன் 
ளுக்ர் இதயசுவில் ேரடடங்ம்ரள் 
்ி்றரர்ள். தெலும் ்பைர ்பணம் ேம்்பர 
ேிப்பேில் ்ருதேரயிருக்ி்றரர்ள்.'' 
எனறு ்பவுல் கூ்றியிருக்முடியும். 
ஆைரல், இவறன்ற அ்றிந்தும்ரண் 
டும் கூ்றிைரர: '' ஏமைைில் இங்த் 
ம்பரிதும் அநுகூைமுெரை ்ேவு 
எைககுத ேி்றக்ப்படடிருக்ி்றது.'' 
அனவ யரவும் ேன ஊழியதேிறகு 
தேரென்றயரை ேந்ேரப்பங்்ளரய் 
்பவுல் ்ருேிைரர. 

ேத்ரேர ேத்ரேரி்தள, அது இனறும் இங்கு ேெககும் 
ம்பரருந்து்ி்றது. தேவஊழியதேில் மேயற்படுவேறகு 
ேெககும் அறபுேெரை ேந்ேரப்பம் வழங்்ப்படடிருக்ி்றது.
உை்ில் யரவருககும் இது ம்பரருந்து்ி்றது. இதயசு்ி்றிஸ்து 
இனைமும் வரவில்னை, ஏமைைில், மேய்வேறகு இனைமும் 
அதே் தவனை்ள் உண்டு. 

பூெியில் அவர அபத்பரஸ்ேைர்னள அனுப்பிைரர. அவர் 
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்ினைதேது'' என்று நரம் விசுவரசதனேப் ப்ிரங்ப்படுதே 
முடியும். ்ைநே வரரம் நரம் துக்ப்படதைரம், இன்று ெ்ிழ்ச் 
சியரயிருக்ித�ரம்  என்பேரல் எவரும் நம்னெப் பரர்தது 
நன்க்ெரடைரர்்ள். இவவிேம் ஒரு வினேனய நரம் வினேக 
்ித�ரம். 

தெலும் ஒன்ன�ப் பவுல் மசயேரர். பவுல் மூலெர் அேிசயங 
்னை தேவன் நைப்பிதேரர். ெைி 
ேர்்ள் ஆச்சரியெனைநேரர்்ள். 
நரன் உடபை நம்ெில் எவரும்  
குணப்படுததும் வல்லனெனயக 
ம்ரண்டிருக்வில்னல என்பனே 
நரன் அ�ிதவன். ஆைரல், அப்ப 
டிப்படை அேிசயங்னை நரம் 
மசயயதவண்டும் என்று தேவன் 
நம்ெிைம் எேிர்பரர்க்வில்னல. 

சரதேிெில்னல என்று ்ருேப்படு்ி�னவ்னை நின�தவற்று 
ேல் அேிசயெரகும். அனே நரம் மசய்ித�ரம். நம் வரழ்விதல 
புயல் வீசும் ேருணங்ைிலும் செரேரைமுள்ைவர்்ைர் ேிை 
நம்பிகன்யுைன் நரம் இருப்பனேயும், நம் வரழ்வில் ஒவ 
மவரன்றும் ேவறும்மபரழுதும் தேவனுககு நன்�ியரயிருப்ப 
னேயும்  அேிசயங்ள் உள்ைைககு்ின்�ை. இனே அதந்ர் 
விைங்ிகம்ரள்வேில்னல. ''துக்ப்படுவேற்கு ்ரரணங்ள் 

ளுககு ஒரு ்ைனெனய வழங்ிைரர். இநே ஊழியம் பூர்தேிய 
னைநேவுைன் அவர் ெறுபடியும் வருவரர். இதயசு வரும் 
வனரககும் இன்ைமும் தவனல்ள் நெககு உண்டு.  பூெியில் 
அப்தபரஸேலர்்ள் இன்ைமும் மசயற்படு்ி�ரர்்ள் எனும் 
உண்னெ, சுவிதசஷதனேப் ப்ிரங்ப்படுதேல் இன்ைமும் 
சரதேியம் என்பேற்கு அனையரைெரகும். ெைிேர்்ள் தேவ 
பிள்னை்ைரய இன்ைமும் ெர�முடியும், அது தேவனுனைய 
சிதேெரயிருக்ி�து. பூெியிதல 
அப்தபரஸேலர்்ள் மசயற்படும் 
வனரககும் இது இன்றும் சரதேி 
யம் என்று நரன் விசுவரசிக்ி 
த�ன். பவுல் எவவரறு ேன் ்ிரி 
னய்னை நின�தவற்�முடிநே 
வரரைரர் என்பனே இஙகு சிந 
ேிப்தபரம். ்ர்தேனரக கு�ிததுப் 
தபசுவனேயும், விசுவரசதனேப் 
ப்ிரங்ப்படுததுவனேயும் அவர் நிறுதேவில்னல. இனேதய 
நரமும் மசயயதவண்டும் என்று தேவன் விரும்பு்ி�ரர். நெது 
விசுவரசதனேப் ப்ிரங்ப்படுததுதவரம். நெது அன்�ரை 
வரழ்வில் இயல்பர் ெைிேர்்ைிைம் நம் விசுவரசதனேக 
கு�ிததுக கூ�முடியும். ''தேவன் எைககு உேவிைரர். 
எைக்ிருநே பிரச்சினை்னை நீக்ிைரர். தேவரரரேனைககு 
நரன் மசன்த�ன். அஙகு எைககு ஆறுேலும் மபலனும் 

தேவைரதல எதுவும் 
சரதேியெற்�ேில்னல 
என்று நிரூபிப்தபரம்.
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இருப்ினும்கூட, செரேரை 
மும் ேிடநம்்ிகன்யும் உள் 
ளவர்ளரய் இருக்ிறரர 
்ள்'' என்று ெறறவர்ள் 
நம்னெக குறித்து சிநேிக் 
முடியும். அதந்ருககு இது 
அேிசயெரய் தேரன்று்ிறது.   
விசுவரசம் நினறநே எல்்ர 
தேவ்ிள்னள்ளும் இனே 
மசய்யமுடியும். 

வித்ேியரசெரை ெைிேர்ள் 
விசுவரசத்ேிலும் அன்்ிலும் 
ஒன்றரயிருத்ேலும் அேிசய 
தெ. சன்ககூடடத்ேில், வித் 
ேியரசெரைவர்ள், ஏனை 
்ள் ்ணக்ரரர்ள், ்ல்வி 
ெரன்்ள், ்டிக்ரேவர்ள் 
என்று வித்ேியரசெரைவர 
்ள்  இருநேரலும்கூட, ஒரு 
ெித்து இருப்னே ்்ர அேி 
சயெரய் ்ரண்ிறரர்ள். 
இனே அவர்ளரல் விளங் 
்ிகம்ரள்ளமுடிவேில்ன். 
இவவிேம் நரம் அேிசயங்்ள் 
நினறதவறறு்ிதறரம். நெக 
கு இனடயூறுமசய்ேவர் 
னள  நரம் ென்ைிக்ிதறரம் 
என்்து அதந்ருககு புரியர 
ே புேிரரய் தேரன்று்ிறது. 
இது சரத்ேியெறறது என்று 
நம்னெ தவடிகன்யரய் 
ெைிேர ்ரரக்ிறரர்ள். ஒரு 
சரேரரண ெைிேன் இனேச் 
மசய்யெரடடரன் என்று சிந 
ேிக்ிறரர்ள். ஆைரல் நரம் 
கூறமுடியும்: ''உணனெயில்  
இது சரத்ேியெறறது.  ஆயி 
னும் தேவைரத் நெககு இது சரத்ேியெர்ிறது!'' தேவைரத் 
எதுவும் சரத்ேியெறறேில்ன் என்று நிரூ்ிபத்ரம். இனேத் 
ேரன் ்வுல் மசய்ேரர.

தெலும் ஒன்னற அவர புரிநேரர. மூன்று வருடங்்ள் எத்சு 
வில் அவர இருநேரர. அபம்ரழுது ஜைங்்ளின் ெ்ிழச்சி 
யிலும் துக்த்ேிலும் அவர ்ங்த்றறரர. அவர்தளரடு அை 
வும் மசய்ேரர. விசுவரசத்னேயும் சுவிதசஷத்ேின் மூ்பம்ர 
ருனளயும் அறின்ன்்ணணுவேறகு அது அறபுேெரை வைி 
யரயிருநேது. சுயந்ம் ம்ருகும் ஒரு உ்்ில் ெ்ிழச்சினயயும் 
தசர்த்னேயும் ்ிறருடன் ்்ிரநதும்ரள்்ிதறரம். அவர் 
ளின் தவேனை்னள நரம் ்ரணன்யில், அவர்னள ஆறு 
ேல்்டுத்ே முனைதவரம். நித்ேிய ெ்ிைச்சினயயும் செரேரைத் 
னேயும் அவர்ள் ம்றுவேறகு உேவிமசய்தவரம்.

மூன்று வருடங்்ளரய் 
்வுல் அனேச் மசய்ேரர. 
ஒரு புேிய ேத்துவத்னே 
்வுல் ்ிரசங்்ிக்ிறரர 
என்று ெடடுெல்்ரெல், 
அவர ேங்்ளின் துயரிலும் 
்ங்கும்ரள்வனே ெைிேர 
உணரநேரர்ள். புேிய அப 
த்ரஸே் விசுவரசத்னேக 
ம்ரணடிரரேவர்ளும்  ெைி 
ேர ேங்்ள் தவேனை்னளச் 
சுெப்ேறகு நரம் உேவிமசய் 
தவரம். இவவரறு உேவு்ி 
றவர்ள் உ்குககு அவசி 
யப்டு்ிறரர்ள் என்று 
உணனெயர்தவ நரன் ்ரு 
து்ிதறன்.

்வுலின் வல்்னெககு 
இன்னும் ஒரு ்ரரணம் 
இருநேது.  ேன்னுனடய 
சுய ஆேரயத்துக்ர் அவர 
எனேயும் மசய்யவில்ன். 
எனேயும் அவர ்ணத்துக 
்ர்தவர சுயெ்ினெக்ர   
்தவர மசய்யவுெில்ன்.  
இனேதய நம்னெக குறித்தும் 
ெறறவர்ள் அறிநதும்ரள் 
ளதவணடும். நெது சன் 
யின் அங்்த்ேவர மேரன் 
னயப ம்ருக்தவர அல்்து  
சன்யின் வருெரைத்னே 
அேி்ரிக்தவர நரம் ஆரவ 
ெரயிருக்வில்ன் என்்ே 
னை ச்ெைிேர அறிநது 
ம்ரள்ளதவணடும். நெது 
அய்ரருடன் தேவனுனடய 
ெ்ினெனயப ்்ிரநது 

ம்ரள்வனேதய நரம் விரும்பு்ிதறரம். இனே நரம் நெது 
அன்்ிைரத் மசய்்ிதறரம். இதுதவ நெது உறசர்ம்.

அதந்னர அனைத்துவநது, சன்யின் அங்்த்ேவர்ளரய் 
ெரறறுதவரமெைில் நம் ஆத்துெர இரடசிக்ப்டும் என்று 
சி்ர எணணு்ிறரர்ள். இது சரியரை உறசர்ெர? இரணடு 
்ரரணங்்ளுக்ர் இவவரறு நரன் எணணுவேில்ன். 
ஒன்று, அவர்ள் இரடசிபன் சம்்ரேிக்முடியும் என்று 
எணணு்ிறரர்ள். ஆயினும் எவரரலும் இரடசிபன் 
சம்்ரேிக்முடியரது. நம்ெரத் இ்டசம் த்ர புேிய 
அபத்ரஸே் சன்யில் தசரநேரலும்கூட! இரணடரவேர், 
நெது அய்ரரில் நரம் அன்புகூரதவணடும் என்று தேவன் 
எேிர்ரரக்ிறரர. எைது மசரநே இரடசிபபு ெடடுதெ எைது 
இ்டசியெரயிருககுமெைில், நரன் ேவறர் தயரசிக்ிதறன்.  

சுயந்ம் ம்ருகும் ஒரு 
உ்்ில் ெ்ிழச்சினயயும் 
தசர்த்னேயும் ்ிறருடன் 
்்ிரநதும்ரள்்ிதறரம். 
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ெரவட்ட அபதபரஸேலர் றூடி்ர் க்றவுச (தேர்ெைி) அபதபரஸேலர் 
ெில்சுக ஆ்ித�ரர் உ்டனபிரசங்ிதேைர். ேனலனெ அபதபரஸேலரும் 
அபதபரஸேலர் ெில்சுக அவர்்ளும் ஒரு சத்ரேரியு்டன உனர�ரடு்ின்றைர்.

ேனலனெ அபதபரஸேலர் ஷனை்டர், 
அபதபரஸேலர் ெில்சுக, ெரவட்ட அபதபரஸேலர் றூடி்ர் க்றவுச  

தேவரரரேனைககுப பின வின்டமபறு்ி்றரர்்ள். 

அேரவது, எைது மசரநே ஆததுெரனவ தேசிபபேைரல் ேரன  
பி்றனர அனைக்ி்றவைர்ித்றன, பி்றனர தேசிபபேைரல் 
அல்ல! ்ி்றி்ஸதுவின ெணவரடடி தேவைி்டமும் பி்றரி்டமும் 
அனபுகூரு்ி்றரள். 

பவுலுககு தேர்நே சூழேினலத� ேெககும் உள்்ளது. பரிசுதே 
ஆவி இனறு ேெககுக கூறு்ி்றரர்: ''உறசர்ெிைக்தவண்டரம்.  
இனன்ற� அபதபரஸேலர்்்ளின மச�றபரடு்ன்ள விசுவர 
சியுங்ள். அவர்்ள் உல்ில் மச�றபடும் வனரககும் இரட 
சிபனப விரும்பும் ஆததுெரக்ன்ள இஙகும் ெறுனெ�ிலும் 
்ணடும்ரள்்ளமுடியும். ேெது விசுவரசதனேயும், விசுவரச 
அனுபவங்ன்ளயும், தேவரரரேனை அனுபவங்ன்ளயும் 
ப்ிரங்பபடுததுதவரம். ெைிேருககு சரதேி�ெில்னல 
எனறு கூ்றபபடு்ி்றவறன்ற அேிச�ங்்ளரய் ேரம் 
ேின்றதவறறுதவரம். ்ஷ்டங்்ளிலும் ேரம் ெ்ிழநேிருக்ி 
த்றரம், ேரம் ேி்டேம்பிகன்�ர�ிருக்ித்றரம், ேரம் 
ெனைிக்ித்றரம். ேம்ெி்டம் ஒனறுெில்லரவிட்டரலும்கூ்ட  
்ரணிகன்�ிடு்ித்றரம். ேெது விதேி�ரசங்ள் ேடுவிலும் 
ேரம் ஒன்றர�ிருக்ித்றரம். தேவைரம் முடி�ரேது ஒனறும் 
இல்னல. ேெது அ�லரரின இனபதுனபங்்ளில் பஙத்ற 
தபரம். ேெது மசரநே ஆேர�ததுக்ர் அல்லரெல் அனபிைர 
தலத� ேரம் அவவரறு மசய்்ித்றரம் எனறு ேிரூபிபதபரம். 

பிரேரை சிநேனை்ள்

ேெககு முன னவக்பபடும் சவரல்்்ளின ேடுவிலும் 
ேெது விசுவரசதனே மசரல்லிலும் மச�லிலும் 
அ்றிகன்பணணுதவரம். ேெது ்்டனெ்ன்ள 
அ்றிநேிருதேலும், அ�லரரி்டதேல் அனபுகூருேலும் 
ேெது உறசர்ெர�ிருக்டடும்.  

■  ேைது விசுவரசதனே அ்றிகன்பணணுவனே 
ேடுதது ேிறுதே பவுல் இ்டெ்ளிக்வில்னல. 

■  பவுல் மூலெர் தேவன அேிச�ங்ள் மசய்ேரர். 
■  ெைிேர்்்ளின இனபதுனபங்்ளில் பவுல் 

பஙத்ற்றரர்.
■  சு� ஆேர�ததுக்ர் அல்லரெல், அனபிைரல் 

பவுல் உறசர்ென்டநேரர். 
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உஙகள் சத்துருகக்ைச் 
சிநேகியுஙகள்; உஙக்ைப் 
ப்கககிறவரகளுககு 
ேன்மைசசய்யுஙகள்.
 உஙக்ைச் சபிககிறவரக்ை 

ஆசீரவதைியுஙகள்; உஙக்ை 
ேிநதைிககிறவரகளுகககாக 
செபமபண்ணுஙகள்.
உன்னை ஒரு கனனைத்தைில் 
அ்றகிறவனுககு மைறு கனனைத்்தையும 
சககாடு; உன அஙகி்ை 
எடுத்துகசககாள்ளுகிறவனுககு உன 
வஸதைிரத்்தையும எடுத்துகசககாள்ைத் 
தை்ைபண்்காநதை.
உனனைிைத்தைில் நகடகிற எவனுககும 
சககாடு; உனனு்ைை்தை 
எடுத்துகசககாள்ளுகிறவனைிைத்தைில் 
அ்தைத் தைிருமபக நகைகாநதை.
மைனுஷர உஙகளுககு எப்படிச் 
சசய்ைநவண்டுசமைனறு 
விருமபுகிறீரகநைகா, அப்படிநை 
ேீஙகளும அவரகளுககுச் சசய்யுஙகள். 
உஙக்ைச் சிநேகிககிறவரக்ைநை 
ேீஙகள் சிநேகித்தைகால், உஙகளுககுப் 
பலன எனனை? பகாவிகளும 

உஙகள் சத்துருகக்ைச் 
சிநேகியுஙகள் (லூகககா 6:27-36)

பனனைிரண்டு அப்நபகாஸதைல்ர 
சதைகாிநதுசககாண்ைபின 
இநைசு ெனைஙகளுககு 
உபநதைசித்தைகார. அவரகள் எப்படி 
ேைநதுசககாள்ைநவண்டுசமைனை 
விவகாித்தைகார.
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தைஙக்ைச் சிநேகிககிறவரக்ைச் 
சிநேகிககிறாரகநை. உஙகளுககு 
ேன்மைசசயகிறவரகளுகநக ேீஙகள் 
ேன்மைசசயதைால், உஙகளுககுப் 
பலன என்ன? பாவிகளும் அப்படிச் 
சசயகிறாரகநை. தைிரும்பக 
சகாடுப்பாரகசைனறு ேம்பி ேீஙகள் 
கடனசகாடுததைால் உஙகளுககுப் 
பலன என்ன? தைிரும்பத தைஙகளுககுக 
சகாடுககப்படும்படியாகப் 

பாவிகளும் பாவிகளுககுக 
கடன சகாடுககிறாரகநை.
உஙகள் சததுருகக்ைச் 
சிநேகியுஙகள், ேன்மைசசயயுஙகள், 
்கம்மைாறுகருதைாமைல் கடன 
சகாடுஙகள், அப்சபாழுது 
உஙகள் பலன மைிகுதைியாயிருககும், 
உன்னதைமைா்னவருககு ேீஙகள் 
பிள்்ைகைாயிருப்பீரகள்.

இநயசு அநேகருககு பிரசஙகிததை ேீணட உபநதைசததைின ஒரு பாகமைாய 
சததுருகக்ை சிநேகியுஙகள் எனற கடட்ை உள்ைது. சமை்னா்ன 

இடததைில் ேினறு இநயசு பிரசஙகததை்தை லூககா சுவிநசஷம் கூறுகிறது.  
மைதநதையு சுவிநசஷததைில் கூறப்படும் மை்லப்பிரசஙகததுககு இது 

ஒப்பா்னது. இரணடு பிரசஙகமும் சததுருகக்ையும் சிநேகிததைலின 
கடட்ையுடன துவஙகுகிறது. 

■
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ககொட்டொசொயொ வீடடில்  
(ஃபிஜீ குடியரசில்)

''புலொ'' என்று அடிககடி ஃபிஜீ தைீவில் கூறபபடும் 
வொர்த்தை ''ஹ்லொ'' என்னும் அர்ததைமுள்்ளது. 
''நி சொ புலொ விநொகொ'' என்றொல் ''நல்வரவு'' என்று 
அர்ததைம். இங்கு வரும் கவ்ளிநொடடவரகள் விமொனம் 
மூலமொக நொடி சரவ்தைச  விமொனநி்லய்ததைில் 
வநதைிறங்குகிறொரகள். விடிகலவு என்னும் பிரதைொன 

தைீவில் இது அ்மநதுள்்ளது. நொங்கள் 
இங்கு வசிககி்றொம். 

நொடி நகொில் என் தைொ்ததைொ பொடடியின் 
வீடடில் நொங்கள் வசிககி்றொம். ஃபிஜீ 
தைீவில் அவரக்்ள முதைலொவது புதைிய 
அப்பொஸதைல விசுவொசிகள். என் 
தைொ்ததைொ இங்கு மொவடட மூபபர. 

ஃபிஜீ குடியரசில் 300ககும் ்மறபடட 
தைீவுகள் உள்்ளன. அதைில் சுமொர  
100 தைீவுக்ளி்ல்ய மனிதைரகள் 
வசிககிறொரகள். 

மரவள்்ளிககிழங்கும் மீனும், 
்கொழி இ்றசசியும் எனககுப 
பிடி்ததை உணவு. நில்ததுககு 
அடியில் மூடடபபடும் அடுபபில் 
இவ்வுணவு ச்மககபபடுவதைொல் 
ருசிமிககது. வொ்ழ இ்லயில் 
சுறறி சில மணி்நரங்கள் அடுபபில் 
ச்மபபொரகள். சில்நரங்க்ளில் 
நொ்ன மீன் பிடி்ததுவரு்வன். 

நொன் ஒ்ரகயொரு தைட்வ 
விமொன்ததைில் கசன்றிருககி்றன். 
ஒரு விமொனியொக்வண்டும் 
என்பது என் இலடசியம். இப 
பு்கபபடம் எடுககபபடடகபொழுது 
எனககு பன்னிரண்டு வயது, நொன் 
ஏழொம் வகுபபில் இருந்தைன். என் 
கபயர ககொட்டொசொயொ. பட்ததைில் 
என்்னொடு நிறகிறவர என் சி்நகிதைி 
கமொொி. நொங்கள் இருவரும் நன்கு 
பொடு்வொம். 

தைிடபபடு்ததைலுககுப பிறகு, 
இ்ளவயதைினர கூடடங்க்ளில் 
கலநதுககொள்்ள்வண்டும் என்று 
இருவரும் கொ்ததைிருககி்றொம். 
ஓய்வுநொள் வகுபபுககுச கசல்வதும், 
அங்கு பொடடுககுழுவில் பொடுவதும் 
எனககுப பிொியமொனது. ஆலய்ததைில் 
பொடடுககுழுவின் எனது அம்மொ 
கரொலினியும் பொடுகிறொர. 2007ல் 
தை்ல்ம அப்பொஸதைலர ்லபர  
இங்கு வநதைிருநதைொர. 
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எனக்கு உடனபிறப்புகள் இல்லை. 
ஆனால நி்றய நணபரகளும், 
செலலைப்பிராணிகளும் உணடு. ஒரு 
நாயும், இரணடு பசுக்களும் உள்்ளன. 

என அப்பா 
அசலைனெியா ஒரு விவொயி. கரும்பு, 
வா்ழ, ததைஙகாய் முதைலியன 
ஃபிஜீயில வெிக்கிறவரகளுக்கு 
பிரதைான உணவுகள். எஙகள் 
ததைெியக்சகாடியில ஒரு 
சவள்்்ளப்புறாவின ெினனமும், 
தேற்கூறிய தைாவரஙகளும் 
பதைிக்கப்பட்டுள்்ளன. சுோர 
நூறுவருடஙக்ளாக பிாிததைானிய 
குடிதயற்றோய் ஃபிஜீ வி்ளஙகினது. 
ஆ்கயினால, ததைெியக்சகாடியின 
இடதுபக்க மூ்லையில பிாிததைானிய 
ெினனமும் வ்ரயப்பட்டிருக்கிறது. 
1970 ஒக்தடாபர 10ம் தைிகதைி 
முதைற்தைட்வ எஙகள் சகாடி 
ஏற்றப்பட்டது. 

தைபாலசபட்டி
ெததுரு எனறால எனன?

“உஙகளுக்கு தைீ்ே செய்ய நி்னக்கிறவன ெததுரு. 
உஙக்ளால விலைக்கமுடியாதை  தைீய ெிநதை்னயும், 
சஜயஙசகாள்்ளமுடியாதை பயமும்கூட ெததுருதவ!”
Melina, 11, from Ostelsheim in Germany

“கததைிசயடுதது 
ேற்றவரக்்ளப் 
பயமுறுததுகிறவன 
ஒரு ெததுரு.”
Sina from Augsburg-
Lechhausen in Germany

“எனது லைாப்டாப், நான ்வததைிருக்கும் 
பணம்  முதைலியவற்்றப் பாரதது சபாறா்ே 
சகாள்கிறவன ஒரு ெததுரு. என நணபரகளுக்கும் 
எனக்கும் ப்கயுணடாக்குவதைற்கு எ்தையும் 
அவன செய்வான.”
Anaise, 13, from Mauritius 

“நான ்வததைிருநதை பந்தை ஒருவன தைிருடினான. 
அ்தைத தைராேல ்வததைிருக்கிறான. அவன ஒரு 
ெததுரு.”
Jonathan, 10, from Mauritius

“என்ன விரும்பாதைவனும், எனதனாடு எ்தையும் 
பகிரநதுசகாள்்ள விரும்பாதைவனும் ஒரு ெததுரு. 
என்னப் பற்றி அவதூறு தபசும் ெததுருக்கள் 
என வகுப்பில இருக்கிறாரகள்.”
Anastasia, 10, from Mauritius



20

DOCTRINEcommunity 02/2016

தேவசடங்குகள்

தேவசடங்குகள் எவவ?
தேவனுவடய கிருவையின் அடிபைவட கிரிவயகளரக 
தேவசடங்குகள் விளங்குகின்்றன. மனிேரதமல் 
மனிேர நிவ்றதவற்றும் இநே ைரிசுதே நடைடிகவளப 
பைறுகி்றவரகளுக்கு இரடசிபவை தேவன் வழங்குகி்றரர. 

தேவசடங்குகளின் தநரக்கம் எது?
மனிேர இரடசிபவை அவடநதுபகரள்வேற்கு 
தேவசடங்குகள் வழிபசயகின்்றன. இவற்்றின் மூலம் 
மனிேர தேவனுடன் ஜீவஐக்கியதவே் பைற்று அேனுள் 
கரததுக்பகரள்ளபைடுகின்்றனர.  
ஜலதேினரல் ஞரனஸநரனம், ைரிசுதே முதேிவர, ைரிசுதே 
நற்கருவை ஆகிய மூன்று தேவசடங்குகவளப பைறுேல், 
கி்றிஸதுவின் மறுவருவகயில் கரதேதரரடு ஐக்கியமவடயும் 
சநேரபைதவே மனிேருக்கு வழங்குகின்்றன. 

ஜலதேினரல் வழங்கபைடும் ஞரனஸநரனதேினரல் என்ன 
சம்ைவிக்கி்றது? 
ஜலதேினரதல வழங்கபைடும் ைரிசுதே ஞரனஸநரனதேின் 
மூலமரக, மனிேருக்கும் தேவனுக்கும் இவடயில் நிலவும் 
உ்றவில் ஒரு அடிபைவட மரற்்றம் உணடரகி்றது. பூரவீக 
ைரவங்கள் கழுவபைடுவேன்மூலம், ஞரனஸநரனம் பைறுகி்றவர 
தேவனிடமிருநது தூரவிலகியிருக்கும் நிலவரதேிலிருநது 
பவளிதய்றி தேவனுவடய ஆேரவுக்குள் ைிரதவசிக்கி்றரர. அவர 

ஒரு கி்றிஸேவனரகி்றரர. 
ஞரனஸநரனம்பைற்்றவர ேன் விசுவரசதேின் மூலம், 
கி்றிஸதுவவச் சரடசியிடுவேன்மூலம், கி்றிஸேவ சவைவயச் 
தசரநேவரரகி்றரர.

ஞரனஸநரனம் கு்றிதது சீஷரகளுக்கு இதயசு என்ன கூ்றினரர?
உயிரதபேழுநேைின் இதயசு ேம் சீஷரகளுக்கு பைரும் 
கடடவளவயக் பகரடுதேரர: ‘‘ஆவகயரல், நீங்கள் 
பு்றபைடடுபதைரய சகல ஜரேிகவளயும் சீஷரரக்கி, ைிேர 
குமரரன் ைரிசுதே ஆவியின் நரமதேிதல அவரகளுக்கு 
ஞரனஸநரனங்பகரடுதது...’’  (மததேயு 28:19). இேனரல் 
ஞரனஸநரனம் அபதைரஸேலரகளின் கடவமகளில் ஒன்்றரய 
விளங்குகி்றது. புேிய ஏற்ைரடு ஞரனஸநரனதவேக் கு்றிததுக் 
கூறும்பைரழுது,   இரணடு ைரகங்களரன ஞரனஸநரனதவேக் 
கு்றிபைிடுகின்்றது. அேரவது, ேணைீரினரலும், ைரிசுதே 
ஆவியினரலும் வழங்கபைடும் ஞரனஸநரனம். (அப. 8:14). 
ஜலதேினரல் வழங்கபைடும் ஞரனஸநரனமும், ைரிசுதே 
ஆவியின் ஞரனஸநரனமும் இவவிேம் ஒன்்றிவைநேவவ. 

ஜலதேினரல் ஞரனஸநரனதவே எவர 
பைற்றுக்பகரள்ளமுடியும்? 
ஜலதேினரல் ஞரனஸநரனதவே சகலரும் பை்றமுடியும். 
இதயசுகி்றிஸதுவவயும் அவருவடய சுவிதசஷதவேயும் 
விசுவரசிதேல் இேற்கு முன்தேவவயரக அவமகி்றது. 

கடநே பசபடம்ைரில் புேிய அபதைரஸேல சவையின் தைரேனர விளக்க வினரவிவட 
நூல் பவளிவநேது. சுமரர 750 வினர விவடகவள கம்யூனிடடி சஞசிவக ைிரசுரிக்கி்றது. 
இதேடவவ தேவசடங்குகவளயும், மரிதேைின் வரழவவேயும் கு்றிதது எழுதுகித்றரம். 
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ஏன் குழந்ேகள் ஞானஸ்ானம் பபறமுடியும்? 
இதேசுவின் அறிக்க குறிபபிடுகிறது: ‘‘சிறு பிள்்ளைகள் 
என்னிடதேில் வருகிறேற்கு இடஙபகாடுஙகள்; அவரக்ளைத 
ே்டபண்ாேிருஙகள்; தேவனு்டே ராஜேம் 
அபபடிபபடடவரகளு்டேது.’’ (மாற்கு 10:14). தேவனு்டே 
ஆசீரவாேம் சிறுபிள்்ளைகளுககும் கி்டககதவணடும் 
என்ப்ே  இது சுடடிககாடடுகிறது. இேில் தேவசடஙகுகளும் 
உள்ளைடஙகுகின்றன. முழுககுடும்பதோரும் ஞானஸ்ானம் 
பபற்றுகபகாணட்ே புேிே ஏற்பாடு சாடசிேிடுகிறது: 
‘‘அவனும் அவனு்டேவரகள் அ்னவரும் உடதன 
ஞானஸ்ானம் பபற்றாரகள்’’ (அப. 16:33, 16:15). 
அ்னவரும், வீடடாரும் என்று கூறபபடுவேில் பிள்்ளைகளும் 
உள்ளைடஙகுகிறாரகள். இேிலிருநது சிறுபிள்்ளைகள் 
ஞானஸ்ானம் பபறுேல் கிறிஸேவ பாரம்பாிேமாய் மாறிேது.
தமலும் சிறுபிள்்ளைகள் ஞானஸ்ானம் பபறும்பபாழுது, 
அவரக்ளை வளைரககும் பபாறுப்பக பகாணடிருககிறவரகள் 
பிள்்ளைகளைின் சாரபில் இதேசுகிறிஸதுவின்தமல் 
உள்ளை விசுவாசத்ே அறிக்கபணணுகிறாரகள். 
சுவிதசஷதேிற்தகற்ப ேஙகள் பிள்்ளைகளைின் சமேககல்விககான 
பபாறுபதபற்கும் கட்ம்ேயும் ஏற்றுகபகாள்கிறாரகள்.

மற்ற கிறிஸேவ ச்பகள் வழஙகும் ஞானஸ்ானம் 
பபறுமேிோனோ?
ஆம், ஜலதேினாதல பாிசுதே ஞானஸ்ானம் 
வழஙகபபடுேல் கிறிஸதுவின் ஏக ச்பேில் சகல 
பாகஙகளைிலும் சாதேிேபபடுவதும் பபறுமேியுள்ளைோகவும் 
விளைஙகுகிறது. பூர் இரடசிபபுககான வழிேில் ேண்ீர 
ஞானஸ்ானம் முேற்படிோய் அ்மநேிருககிறது. 
ேண்ீாினாலும், தேவனாகிே பிோ, குமாரன், பாிசுதே 
ஆவிேின் மூலமாகவும் வழஙகபபடும் ஞானஸ்ானம் 
பபறுமேியுள்ளைது.  ஞானஸ்ானம் முழுசச்பககும் 
பபாறுபபளைிககபபடடிருககிறது. தேவனு்டே சரவதலாக 
இரடசிககும் சிதேம்  இேற்குக கார்மாய் அ்மகிறது. 

கரதேரு்டே  இராபதபாஜனம் என்று கூறபபடுேல் 
எேிலிருநது தோன்றிேது?
இதேசுகிறிஸது தேவசடங்க ்ிறுவிே சநேரபபதேிலிருநது 
‘‘இராபதபாஜனம்’’ என்று கூறபபடுேல்  உருவானது. இதேசு 
சிலு்வேில்றேபபடுவேற்கு முநேின சாேநேரதேில் 
அபதபாஸேலரகளுடன் பஸகா தபாஜனம் பகாணடாடினார.

்ற்கரு்் அபபம் புனிேபபடுதேபபடும்பபாழுது என்ன 
சம்பவிககிறது?
புனிேபபடுதேபபடுேலின்பபாழுது இதேசுகிறிஸதுவின் 
சாீரமும் இரதேமும் பிரசன்னமாகிறது. 
புனிேபபடுதேபபடுவேனால் அபபமும்  ேிராடசரசமும் 

உருமாறுவேில்்ல. ஆனால், இதேசுவின் சாீரமும் இரதேமும் 
அபபதேிலும் இரதேதேிலும் இ்்நதுபகாள்கின்றது.  
பாிசுதே ்ற்கரு்்ேில் அபபமும் ேிராடசரசமும் பவறும் 
உருவகமாகதவா அல்லது இதேசுவின் சாீரததுககும் 
இரதேததுககும் அ்டோளைமாகதவா மடடும் இருபபேில்்ல. 
அ்வ புனிேமாககபபடட பின்னர, இதேசுவின் சாீரமும் 
இரதேமும் உண்மேிதலதே அவற்றில் பிரசன்னமாகிறது. 

பாிசுதே ்ற்கரு்்ேில் இதேசுகிறிஸதுவின் ேிோகபலி 
பிரசன்னமாேிருககிறோ?
ஆம்.   இதேசுகிறிஸதுவின் ேிோகபலி பாிசுதே 
்ற்கரு்்ேில் பிரசன்னமாேிருககிறது. பலிோனது 
மறுபடியும் பலிேிடபபடதவணடிேேில்்ல. அது ‘‘ஒதரேரம் 
பலிேிடபபடடது’’ (எபிபரேர 10:10-14). 
பாிசுதே ்ற்கரு்்ேின் பலன்கள் எ்வ?
பாிசுதே ்ற்கரு்்  இதேசுகிறிஸதுவுடன் ப்ருககமான 
ஐககிேத்ேக பகாணடுவருகிறது. தேவகுமாரனு்டே 
சுபாவத்ேயும் வல்ல்ம்ேயும் வழஙகுகிறது. பாிசுதே 
்ற்கரு்்ேில் பஙதகற்றல் விசுவாசிகள் ஒருவதராபடாருவர 
ஐககிேபபடுே்லயும் ஊககபபடுததுகிறது. ஏபனனில் 
அவரகள் இதேசுகிறிஸதுவின் சுபாவதேில் இ்்நது 
அபிவிருதேிே்டகிறாரகள். கிறிஸதுவின் மறுவரு்கககாக 
ஆேதேம்டவேில் பாிசுதே ்ற்கரு்் பிரோன ஆோரமாய் 
விளைஙகுகிறது.

பாிசுதே முதேி்ர என்றால் என்ன? 
பாிசுதே முதேி்ர ஒரு தேவசடஙகாகும். அேன்மூலம் ஒரு 
விசுவாசி, ஒரு அபதபாஸேலன் ்க்வதது பஜபிபபேன்மூலம் 
பாிசுதே ஆவிேின் வரத்ேப பபறுகிறார. அேன்மூலம் 
விசுவாசி முேற்பலனாய் மாறுவேற்காக அ்ழககபபடுேலுடன், 
ஒரு தேவபிள்்ளைோய் ஆகிறார.

பாிசுதே முதேி்ர தேவசடஙகு எவவாறு வழஙகபபடுகிறது?
ஞானஸ்ானம்பபற்ற ஒருவருககு தேவனாகிே பிோ, குமாரன், 
பாிசுதே ஆவிேின் ்ாமதேில் அபதபாஸேலரகள் பாிசுதே 
ஆவிேின் வரத்ே வழஙகும்தபாது பாிசுதே முதேி்ர என்னும் 
தேவசடஙகு ்ி்றதவற்றபபடுகிறது. அவரகள் அ்ே 
்ி்றதவற்றும்பபாழுது, ஞானஸ்ானம்பபற்ற விசுவாசிேின் 
ப்ற்றிேில் ்கக்ளை ்வதது பஜபிககிறாரகள்.
பாிசுதே முதேி்ரேின் பலன்கள் என்ன?
பாிசுதே முதேி்ரேின்பபாழுது விசுவாசி பாிசுதே ஆவிேினால் 
முழு்மோய் ்ிரபபபபடுகிறார. அேன்மூலம் தேவன் ேம் 
இேல்பில் பகிரநதுபகாள்ளும் பாககிேத்ே வழஙகுகிறார. 
அேன்மூலம் தேவன் ேமது வல்ல்ம, ஜீவன், அன்பு 
என்பவற்றிலிருநது வழஙகுகிறார. ‘‘்மககு அருளைபபடட 
பாிசுதே ஆவிேினாதல தேவ அன்பு ்ம்மு்டே இருேேஙகளைில் 
ஊற்றபபடடிருககிறபடிோல்...’’ (தராமர 5:5).
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மரணத்தின் ்தின் வோழ்வு 
மரணத்தின் ்தின் வோழ்வு உள்ள்ோ?
ஆம். மனதி்ன் மோம்்சமோ�வும் ஆவதியோ�வும் இருக�திறோன். 
்சோீரம், ஆததுமோ, ஆவதி என்்வறறோல் ஒரு மனதி்ன் 
அமமந்துள்ளோன். மனதி் ்சோீரம் ்சோவுகக�துவோனது, ஆ்லோல் 
நதிமலயறறது. அது மணணதிலிருந்து எடுக�ப்ட்டது, 
மணணுககுத ்திரும்பு�திறது. (அ்தியோ�மம் 3:19). இ்றகு 
மோறோ�, ஆததுமோவும் ஆவதியும் ்சோீர மரணத்திறகுப ் தின்னரும் 
ஜீவதிப்மவ. அ்னோல் அழதிவறறமவ. ஒரு மனதி்னும்டய  
இயறம�ச் சு்ோவம், அ்ோவது அவனும்டய குணத்தின் 
்சோரோம்்சம், அனு்வங�ள, உணரச்்சதி�ள, வதிசுவோ்சம், 
்சதிந்்மன மு்லியமவ அவனும்டய ்சோீர மரணத்தின் 
்தின்னரும் த்ோ்டரந்து வோழ்�தின்றன. 

‘‘�்டவுள மனதி்ர�ம்ள அழதியோமமகத�ன்று ்ம்டத்ோர; ்ம் 
த்சோந்் இயல்்தின் ்சோயலில் அவர�ம்ள உருவோக�தினோர.’’ 
(்சோகலோமதின் ஞோனம் 2:23)

மரணம் என்றோல் என்ன?
ஒரு மனதி்னதின் ்சோீர மரணத்திறகும் ஆன்மீ� மரணத ்திறகும் 
இம்டயதில் ஒரு வதித்தியோ்சம் உள்ளது. ்சோீர மரணமோனது பூமதி 
வோழ்வதின் முடிமவக குறதிக�திறது. இது ்சம்்வதிககும்த்ோழுது 
ஆததுவோம் ஆவதியும் ்சோீரதம் வதிடடு தவ்ளதிகயறு�தின்றன. 
ஆன்மீ� மரணம் எனப்டுவது, க்வனதி்டமதிருந்து மனதி்ன் 
்திோதிந்துத்சல்வம் அரத்ப்டுதது�திறது. இது ்ோவத்தின் 
வதிம்ளவோகும். இரண்டோம் மரணதம்க குறதிதது கவ்ோ�மம் 
குறதிப்திடு�திறது (தவ்ளதி. 20:6; 21:8).  

‘‘்ோவத்தின் ்சம்்்ளம் மரணம்; க்வனும்டய �திரும்வரகமோ 
நம்மும்டய �ரத்ரோ�திய இகயசு�திறதிஸ்துவதினோல் உண்டோ ன 
நதித்தியஜீவன்.’’ (கரோமர 6:23)

மரணத்தின்கமல் வல்லமம எவருககுணடு?
்திோதிகய� க்வகன ஜீவனுககும் மரணததுககும் 
ஆண்டவரோய் வதி்ளஙகு�திறோர.  இகயசு�திறதிஸ்து ்மது 
உயதிரதத்ழு்லினோல் மரணதம் தவறறதித�ோண்டோர. 
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அதன்மூலம், நிததிய ஜீவனில் ்ிரகவசிக்கும் சோததியத்த 
மனிதனுக்கு வழங�ினோர். ‘‘அவர் மரணத்தப் ்ோி�ோிதது, 
ஜீவ்னயும் அழியோ்ம்யயும் சுவிகசஷததினோகல 
வவளியரங�மோக்�ினோர்.’’ (2 தீகமோதகதயு 1:10). 

இகயசு�ிறிஸ்துவின் உயர்தவதழுதலின் ்ிரதோனததுவம் 
என்ன? 

இகயசு�ிறிஸ்துவின் உயிர்தவதழுதல் மோிதகதோர்  உயிர்தவத 
ழுதலுக்கு ஒரு அததிவோரமோகும். அவர் உயிர்தவதழுநததோல், 
மோிதகதோர் உயிர்தவதழுவோர்�ள்.   ‘‘சிலர் நிததியஜீவனுக்கும், 
சிலர் நிததிய நிந்தக்கும் இ�ழ்சசிக்கும் விழிதது 
எழுநதிருப்்ோர்�ள்’’ (தோனிகயல் 12:2). 

“இகதோ, ஒரு இர�சியத்த உங�ளுக்கு அறிவிக்�ிகறன்; 
நோவமல்லோரும் நிததி்ரய்ைவதில்்ல; ஆ�ிலும் �்ைசி 
எக்�ோளம் வதோனிக்கும்க்ோது, ஒரு நிமிஷததிகல, ஒரு 
இ்மப்வ்ோழுதிகல, நோவமல்லோரும் மறுரூ்மோக்�ப்் 
டுகவோம்.எக்�ோளம் வதோனிக்கும், அப்வ்ோழுது மோிதகதோர் 
அழிவில்லோதவர்�ளோய் எழுநதிருப்்ோர்�ள்; நோமும் 
மறுரூ்மோக்�ப்்டுகவோம்.” (1 வ�ோோிநதியர் 15: 51–52).

மரணததிற்குப் ்ிறகு வோழ்வக் குறிதது ்ோிசுதத 
கவதோ�மததில் எழுதப்்டடிருக்�ிறதோ?

சோீரமரணததிற்குப் ்ிறகு ஒரு வோழக்்�்யக் 
குறிதது ்்ழய ஏற்்ோடு ஏற்�னகவ கூறு�ிறது. புதிய 
ஏற்்ோடடிலும் ்ல்கவறு சநதர்ப்்ங�ளில் அ்தக் குறிததுக் 
குறிப்்ிைப்்டு�ிறது. 1 க்துரு 3:19-20ல் வோசிக்�ிகறோம்: 
‘‘அநத ஆவியிகல அவர் க்ோய்க் �ோவலிலுள்ள ஆவி� 
ளுக்குப் ்ிரசங�ிததோர். அநத ஆவி�ள், பூர்வததிகல 
கநோவோ க்்ழ்ய ஆயததம்்ண்ணும் நோட�ளிகல, 
கதவன் நீடிய வ்ோறு்மகயோகை �ோததிருநதக்ோது, 
�ீழப்்டியோமற் க்ோன்வ�ள்; அநதப் க்்ழயிகல சில 
ரோ�ிய எடடுப்க்ர்மோததிரம் ்ிரகவசிதது ஜலததினோகல 
�ோக்�ப்்டைோர்�ள்.’’

சோீர மரணததிற்குப் ்ிறகு மனிதர் எஙகு  
்ிரகவசிக்�ிறோர்�ள்?

மரணம்ைநத மனிதோின் ஆததுமோக்�ள் மறு்மயில் 
்ிரகவசிக்�ின்றன. 

மோிதகதோருக்கு மறு்ிறவி உள்ளதோ?

இல்்ல. மனிதரோயினும், மிரு�மோயினும், தோவரங 
�ளோயினும், அ்வ பூமியில் மறு்டி ்ிறநது வோழவ்தக் 
குறிதத அறிக்்��ள் கவதோ�மததுக்கும் சுவிகசஷததுக்கும் 
முரண்்டை்வ. ‘‘ ஒகரதரம் மோிப்்தும்...  மனுஷருக்கு   
நியமிக்�ப்்டடிருக்�ிற்டிகய.’’ (எ்ிவரயர் 2:27).

்ல்கவறு வடிவங�ளில் மனிதர் மறு்ிறவிவயடுதது பூமியில் 
வோழ�ிறோர்�ள் என்னும் �ருதது ்ல்கவறு ோீதியில் உல�ில் 
நிலவு�ின்றது. இது �ிறிஸ்தவ மோர்க்�ததில் எவவிதததிலும் 

கூறப்்ைவில்்ல.

மோிதகதோருைன் வதோைர்புவ�ோள்ள முடியுமோ?
அவர்�்ள நி்னதது  அவர்�ளுக்�ோ� வஜ்ிப்்தன்மூலம் 
அவர்�களோடு நோம் வதோைர்புவ�ோள்�ிகறோம். ்ில்லி சூனியம் 
முதலிய வழி�ளில் மோிதகதோருைன் வதோைர்புவ�ோள்ள 
முயற்சிப்்து கதவனோல் த்ை்ண்ணப்்டடிருக்�ிறது. 
ஆதலோல் அது ்ோவமோகும். ‘‘தன் ம�்னயோவது தன் 
ம�்ளயோவது தீக்�ைக்�ப்்ண்ணு�ிறவனும், குறி வசோல்லு 
�ிறவனும், நோள்்ோர்க்�ிறவனும், அஞசனம் ்ோர்க்�ிறவனும், 
சூனியக்�ோரனும், மநதிரவோதியும், சன்னதக்�ோரனும், 
மோயவித்தக்�ோரனும், வசததவர்�ளிைததில் குறி 
க�ட�ிறவனும் உங�ளுக்குள்கள இருக்�கவண்ைோம்.
இப்்டிப்்டை்வ�்ள்ச வசய்�ிறவன் எவனும் �ர்ததருக்கு 
அருவருப்்ோனவன்.’’ (உ்ோ�மம் 18:10-12)

மறு்மயில் ஆததுமோக்�ளின் நிலவரம் என்ன? 

மறு்மயில் இருக்கும் ஆததுமோக்�ள் கதவனுக்கு 
அரு�ில் அல்லது வவகுதூரததில் இருக்�முடியும். சோீர 
மரணததினோல் ஒருவோின் ஆததுமோவின் நி்லயில் எநத 
மோற்றமும் உண்ைோவதில்்ல. விசுவோசம்-அவிசுவோசம், 
ஒப்புரவோகுதல் - ஒப்புரவுவ�ோள்ளோ்ம, அன்பு-வவறுப்பு 
முதலியவற்றோல் பூமி வோழவில் மடடுமின்றி மறு்மயிலும் 
ஆததுமோ தோக்�ததுக்குள்ளோ�ிறது. ஐசுவோியவோ்னயும் 
ஏ்ழ லோசரு்வயும் குறிததுக் கூறப்்டை  உவ்மயில் 
இது சிததோிக்�ப்்டு�ிறது. (லூக்�ோ 16:19-31). தங�ள் 
ஆததுமோவின் நிலவரத்த மோிதகதோர் அறியமுடியும். அஙகு 
கவத்னப்்டு�ிறவர்�ள் உதவி்ய நோைவும்  முடியும். 

மறு்மயில் ஆததுமோக்�ளின் நி்ல மோறமுடியுமோ? 
ஆம். மறு்மயிலிருக்கும் ஆததுமோக்�ளின் நி்ல்ம மோற 
முடிநத சோததியத்த �ிறிஸ்துவின் ்லி உண்டு ்ண்ணியது. 
மரணததிற்குப் ்ிறகு, இகயசு மறு்மக்குள் ்ிரகவசிதது 
்ிரசங�ிததோர்.  விசுவோசததில் ஏற்றுக்வ�ோள்�ிறவர்�ளுக்கு  
மோற்றம்ையும் சோததியம் �ி்ைக்�ிறது. ஆ்�யோல், மனி 
தர் சோீரமரணததின் ்ின்பும் இரடசிப்்் அ்ையமுடியும். 

மறு்மயில் ஆததுமோக்�ளில் நி்ல எவவோறு மோறு�ிறது? 
சுவிகசஷத்த ஒருக்ோதும் க�டடிரோத, ்ோவமன்னிப்்்ப் 
வ்ற்றிரோத, எநத கதவசைங்�யும் வ்ற்றிரோத  மறு்மயில் 
உள்ள ஆததுமோக்�ள் கதவனுக்� வதோ்லதூரததிலிருக்கும் 
நி்ல்ய உணர்�ிறோோ்�ள். இநநி்ல, இகயசு்வயும் அவ 
ரு்ைய ்லி்யயும் விசுவோசிதது கதவசைஙகு�்ளப் வ்ற் 
றுக்வ�ோள்வதனோகல மோறமுடியும்.

மோிதகதோர் இரடசிப்்்ைவதற்கு நோம் உதவமுடியுமோ?   
ஆம்,மீட�ப்்ைோத ஆததுமோக்�ளுக்�ோ� வஜ்ததில் நோம் 
்ோிநதுக்சி, அவர்�ளுக்கு உதவுமோறு �ர்ததோிைம் க�ட� 
முடியும்.இநத ஆததுமோக்�ள் �ிறிஸ்து்வ விசுவோசிப்்தற் 
�ோ� நோம் வஜ்ிக்�முடியும்.  


