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‘‘எஙகள் குடும்பம’’ சஞசசிைகைய உஙகளசில் 
சசிலர் இழககககூடும. ஆயசினும, இப்புதசிய 
மார்ககததசில் மசிக அதசிகமான அஙகததவர்கைள 
நாம ததாடர்புதகாள்ளமுடியும  என்று தசிடமனதாய் 
நமபுகசிற�ாம. இககாரணததசினால் 2013 ஒகறடா்பர் 
கனடாவசில் நடநத மாவடட  அப்ற்பாஸதலர் கூடடத 
தசில் இது தீர்மானசிககப்்படடது. nac.today என்னும 
ஆன்ைலன் நாளசிதழசிலும சை்பயசின் தசய்தசிகைள 
நீஙகள் தசினசாசி அ�சிநதுதகாள்ளலாம.

நமது 2015 கு�சிகறகாளான கசி�சிஸதுவசில் மகசிழ்சசசி  
இப்புதசிய முயறசசியசினால் வலிைமயைடவதாக. நமது 
இலகைக றநாககசி சறறு தநருஙகசி்ச தசல்வதறகு 
உதவுவதாக. புதுவருடம தவற�சியாய் ஆரம்பசிததது 
என நமபுகசிற�ன். இன்னும அது புதுவருடமாய் 
றதான்�ாவசிடினுமகூட!  மசிகுநத மகசிழ்சசசியும, 
இறயசுவசின் சசிநைதயசில் வளர்்சசசியும, உன்னத 
மானவாசின் ஆசீர்வாதமும வருகசி� மாதஙகளசில்   
உஙகளுககுக கசிைடகக வாழததுகசிற�ன்.  

உஙகள் உணைமயுள்ள,

ற�ான்-லூக ஷைனடர்

உலதகஙகும வாழும அன்பு சறகாதர சறகாதாசிகறள, 

புதசிய அப்ற்பாஸதல சை்ப அஙகததவர்களசின் 
புதசிய சர்வறதச சஞசசிைகைய தவளசியசிடுவதசில் 
மகசிழ்சசசியைடகசிற�ன். ‘‘தகாமயூனசிடடி’’ சஞசசிைக 
யசின் முதல்்பதசிப்ை்ப இப்த்பாழுது நீஙகள் 
வாசசிககசி�ீர்கள். இதுமுதல், மூன்று மாதஙகளுககு 
ஒருதடைவ தவளசிவரும இ்சசஞசசிைக  சை்பயசின்  
ஒவதவாரு குடும்பததசிறகும அ்சசுப்்பதசிப்்பசிலும   
மசின்்பதசிப்்பசிலும கசிைடககசி�து. .

புதசிய சஞசசிைக ‘‘தகாமயூனசிடடி’’   

■ தகவல்ததாடர்பு. றதவாராதைனகள்,உ்பறதச 
காாசியஙகள், நசிகழகால சம்பவஙகள் மறறும 
சை்பயசின் அ்பசிவசிருததசி ்பற�சிய தகவல்கள் முடிநத 
அளவுககு உஙகளுககு கசிைடககுமவணணம 
அஙகததவர்களுககான புதசிய சஞசசிைக உதவும. 

■ ஒறறுைம. ஒறர வசிசுவாசமும ஒறர இலககும 
நமககுணடு. ஆதலால், றதவாராதைனகளசில் நாம 
றகடகசி� உ்பறதசமும, நமது அன்�ாட வாழவசில் 
நாம கைடப்்பசிடிககும உ்பறதசததுககுாசியைவயும  
ஒறர நசிைலப்்பாடைடக தகாணடிருததல் 
்பசிரதானமானதாய் காணப்்படறவணடும. 

■ Community. சமுதாய கலா்சசார ்பசின்னணசியசில் 
்பல வசிததசியாசஙகைளக தகாணடிருககும ஒரு 
சர்வறதச சமூகமாய் நாம இருககசிற�ாம. உலகசின் 
வசிததசியாசமான ்பல்றவறு சை்பககூடடஙகளசின் 
நடப்புகளசின் அ�சிகைககள்மூலம        ஒருவைர 
தயாருவர் சசி�ப்்பாய் அ�சிநதுதகாள்ளககூடிய 
சாததசியதைத நாம த்பறுகசிற�ாம. நமது சர்வறதச 
சை்ப தநருஙகசி ஒன்�ாய் தசயற்படுவைத இது 
கு�சிகறகாளாய் தகாணடிருககசி�து. 

தநருஙகசி 
ஒன்�ாய் 
தசயற்படுறவாம
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பகுதேறிேல், மாறுேல், 
புேிோகுேல்

‘‘நீங்கள் இநேப் பிரபஞ்சதேிற்கு 
ஒதே தவஷநோியாமல், 

தேவனுனைய நனனமயும் பிாியமும் 
பாிபூரணமுமாை ்சிதேம் இனைதேனறு 

பகுதேறியதேக்கோ்க, உங்கள் மைம் 
புேிோ்கிறேிைாதே மறுரூபமாகுங்கள்.’’

தராமர் 12:2
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ேக்சம்பர்க ந்காில் தேவாராேனை 11 ஜைவாி 2015
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அன்பு சத�ாேர சத�ாோி�தே, மேிப்புக்குாிய 
விருநேி ைர�தே, எைது சத�ாேர சத�ாோி�ளுடன் 
இங்கு லக்சம்பரக் ந�ாில் கூடிவநேிருப்்பேில் நான் 
ம�ிழ்சசியனட�ிதேன். ஒன்ேினைநது ஒரு புது வருடதேில் 
்பிரதவசிக்�ிதோம. இவவருடதனே �ிேிஸ்துவுக்குள் ம�ிழும 
வருடமாய் நாம ்பிர�டைப்்படுதேியிருக்�ிதோம. ‘‘ம�ிழ்சசி 
வருடதனே எநே வழியில் நாம தோடங்கு �ிதோம! உல�ில் 
சம்பவிக்�ிேவறனே நீங்�ள் �வைிக்� வில்னலயா?’’ என்ே 
த�ள்வினய ஏற�ைதவ ்பலர எைக்கு அனுப்்பியிருக்�ிோர�ள். 
இருப்்பினும, இக்குேிக்  
த�ாேில்   உறுேியாயிருப்  
த்பாம. இவவருடம நாம 
�ிேிஸ்துவுக்குள்  ம�ிழநேி 
ருப்்பேறகு நமக்கு ஒரு 
நல்ல �ாரைமுண்டு. நாம 
சநதோஷப்்படும்படியா� 
நமக்கு அழ�ாை நல்ல 
வரங்�னே  தேவன் வழங்   
குவார. நமக்கு முன்ைால் 
சிரமம நிரம்பிய நாட�ள் 
வருவோயிருப்்பினுமகூட, 
அனே நாம சமாேிக்� 
தவண்டியவர�ோ�ிதோம.   �ஷடமாை நாட�ள் ஒவதவா 
ருவருக்குதம தநாிடு�ின்ேை. இவவருடதேிலும அது 
விேிவிலக்�ாயிருக்�ப்த்பாவேில்னல. ஆயினும, நாம 
ம�ிழ்சசியாயிருப்்பேறகு இன்ைமும  �ாரைங்�ள் உண்டு. 
ஆடிப்்பாடி குது�லிப்்பனே இது குேிப்்பேில்னல; ஆைால், 
�ரதேர நமக்கு மி�வும சமீ்பமாயிருக்�ிோர என்்பனே 
நாம உைரவோல் �ேிகூரு�ிதோம. அேிலும குேிப்்பா� 
நம தசாேனை�ேில்! ‘‘�ரதேர இதோ இருக்�ிோர என்று 
உைருேல் மி�்ச சிேநே ம�ிழ்சசியாகும.

நல்ல நாட�ேிலும அல்லது நன்னமயறே நாட�ேிலும 
சநதோஷப்்பட குேிப்்பிடட ஒரு �ாரைம நமக்குண்டு. 
இதயசுோதம குேிப்்பிடடார: ‘‘ஆ�ிலும, ஆவி�ள் உங்� 
ளுக்குக் �ீழப்்படி�ிேேற�ா� நீங்�ள் சநதோஷப்்படாமல், 
உங்�ள் நாமங்�ள் ்பரதலா�தேில் எழுேியிருக்�ிேேற�ா�்ச 
சநதோஷப்்படுங்�ள்’’ (லூக். 10:20). ்பரதலா�ராஜயதனேக் 
குேிதது  சிறு்பிள்னே�தோடு தநறறு த்பசிக்த�ாண்தடாம. 
அது ஒரு அழ�ிய உனரயாடல். ‘‘உங்�ள் நாமங்�ள் ்பரதலா 
�தேில் எழுேியிருக்�ிேேற�ா�்ச  சநதோஷப்்படுங்�ள்’’  
இேன் அரதேம என்ை? அோவது, நாம ்பரதலா�தேில் 
தேவதைாடு ஐக்�ியதேில் ்பிரதவசிக்கும்படிக்கு �ரதேர 
நமக்�ா� மாிதோர. நமக்கு முன்்பா� �ரதேர அங்கு 
்பிரதவசிதேிருக்�ிோர. ‘‘ என் ்பிோவின் வீடடில் அதந� 
வாசஸ்ேலங்�ள் உண்டு; அப்்படியில்லாேிருநோல், 
நான் உங்�ளுக்கு்ச தசால்லியிருப்த்பன்; ஒரு ஸ்ேலதனே 
உங்�ளுக்�ா� ஆயதேம்பண்ைப்த்பா�ிதேன்.நான் த்பாய் 
உங்�ளுக்�ா� ஸ்ேலதனே ஆயதேம்பண்ைிை்பின்பு, 
நான் இருக்�ிே இடதேிதல நீங்�ளும இருக்கும்படி, 
நான் மறு்படியும வநது உங்�னே என்ைிடதேில் 
தசரததுக்த�ாள்ளுதவன்’’ (தயாவான் 14:2-3).

்பிள்னே�ேிடம நான் விவாிததேன். ஒரு விழா ஆராே 
னைக்குப் த்பா�ிேீர�ள் என்று எண்ைிக்த�ாள்தவாம.  

ஒரு ஆசைதனே உங்�ளுக்கு ்பிடிததுனவக்கும்படி உங்�ள் 
நண்்பாிடம கூறு�ிேீர�ள். அவர உங்�ளுக்�ா� ஒரு 
ஆசைதனே �ீேப்புதே�தனேதயா அல்லது ன�ப்ன்பனயதயா 
னவதது ்பிடிததுனவப்்பார. எைதவ மறேவர�ள் அேில் 
அமரமாடடார�ள். இதயசுவும நமக்கு ஒரு இடதனேப் 
்பிடிததுனவப்்பேற�ா� ்பிோவிடம தசன்ோர. நமக்கு அவர 
தேவதைாடு ஐக்�ியதேில் இடம ஒதுக்�ியிருப்்பேைால் நமது 
நாமங்�ள் ்பரதலா�தேில் எழுேப்்படடுள்ேை. இது நம சந 
தோஷதேிறகுக் �ாரைமா�ிேது. 

்பவுல் தராமருக்கு எழுேிய 
நம தவேவாக்�ியம ்பிர்பல் 
யமாைது. ‘‘இநே ்பிர்பஞ் 
சதேிறகு ஒதே தவஷநோி 
யாமல் உங்�ள் மைம புேி 
ோ�ிேேிைாதல மறுரூ்பமா 
குங்�ள்.’’ ்பிர்பஞ்சம எைக் 
கூேப்்படுவேில் ேீனமயா 
ைவறனே நாம உடதை 
சிநேிக்�க்கூடும. அரதேம 
அதுவல்ல. �ாலதேின் 
ஆவினய வசைம அரதேப் 

்படுதது�ிேது. ஒருத்பாதும மாோே, மாேதவண்டியவரல்லாே 
தேவனை ்பவுல் அேிவிக்�ிோர. ஏதைைில் அவர ்பாிபூரை 
மாைவர. மாேதவண்டும என்று அவனர எேைாலும நிரப்்பந 
ேிக்�முடியாது. பூமியின் சூழநினல�ளுக்கு ஏற்ப அவர மாறு 
வேில்னல. ‘‘நான் �ரதேர நான் மாோேவர’’ (மல்�ியா 3:6).

மறு்பக்�ம �ாலங்�ேின் ஆவி. மைிே இைதேில் தோடர்சசி 
யா� நடநதுவரும மாறேங்�ள்! ஒரு புேிய ேதேவதனே இங்கு 
த�ாண்டுவர நான் விரும்பவில்னல. ஆைால் இரண்னட 
இங்கு குேிப்்பிடுதவன். தேவனுடன் உள்ே உேவு, அயலாரு 
டன் உள்ே உேவு. யாவும நன்னமயாய் நடக்�ிேத்பாழுது 
மைிேர அாிோ�தவ தேவனை நாடு�ிோர�ள். ஆைால் 
�ஷடங்�ள் வருமத்பாழுது ‘‘தேவதை உேவிதசய்யும’’ எை  
�ேறு�ிோர�ள். உல�ில் மைிேர�ள் ேங்�ளுக்குள் ்பாிமாேிக் 
த�ாள்ளும உேவு�ளும இங்கு குேிப்்பிடதேக்�னவ. 
முன்பு நல்லவரும நட்பாைவருமாய் �ாைப்்படு�ிேவர, 
ேிடீதரை விதராேிதயை �ாைப்்படு�ிோர. ஒவதவான்றும 
தோடர்சசியாய் மாறேமனட�ிேது. உல�ில் சம்பவிக்�ி   
ேனவ தேவதைாடு நமக்குள்ே உேவிலும, நம அ்பிப்்பிரா 
யங்�ேிலும,  அயலாாிடம உள்ே உேவிலும, சதேியததுடன் 
உள்ே உேவிலும ோக்�தனேக் த�ாண்டுவரு�ின்ேை. இனே 
நாம �ாண்�ிேத்பாழுது ்பவுனல சிேப்்பாய் விேங்�ிக்த�ாள் 
�ிதோம. ‘‘இநே ்பிர்பஞ்சதேிறகு ஒதே தவஷநோியாமல்,  
தேவனுனடய நன்னமயும ்பிாியமும ்பாிபூரைமாை சிதேம 
இன்ைதேன்று ்பகுதேேியதேக்�ோ�, உங்�ள் மைம புேிோ 
�ிேேிைாதல மறுரூ்பமாகுங்�ள்.’’  தேவைிடம சிநனேயாயி 
ருக்கும்படி ்பவுல் புதேிகூறு�ிோர. அோவது, �ாலதேின் 
ஆவி நமனம ஆடத�ாள்வேறகு இடமேிக்�க்கூடாது. சத�ா 
ேர சத�ாோி�தே எது தநாிடினும தேவதைாடு நமக்குள்ே 
உேவு மாோேோய் இருக்�தவண்டும. அயலாாிடம நமது 
உேவும  உல�ில் சம்பவிக்�ிேனவ�ேின் அடிப்்பனடயில்  
மாேக்கூடாது. நமது முழு தநாக்�மும சரவவல்லவரும, 
அவர விருமபுவதும அவர தசால்வதுமாய் இருக்�தவண்டும! 

“நமக்கு அவர தேவதைாடு 
ஐக்�ியதேில் இடம 

ஒதுக்�ியிருப்்பேைால் நமது 
நாமங்�ள் ்பரதலா�தேில் 

எழுேப்்படடுள்ேை.’’
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அவருனைய  சதேதியதே நேது சதேதியம். பெரும்ொனனேயதின 
ோக்கததுககு நாம் இைேளதிக்கோடதைாம். முழு உல்கமும் 
வதிதேதியாசோை தநாகன்கக ப்காண்டிருநோலும், நாம் 
உறுேதியாயதிருபதொம். ‘‘நேது தநாக்கம் தேவதை; அவரது 
சதிதேதோ ோறவதிைவதிலனல! அவருனைய ெதிரோணமும் 
ோறதிவதிைவதிலனல! எைதவ, உலன்க நாம் ெற்றுவேதிலனல!’’ 
நாம் ஒரு சதிறுேநனேயாயதிருநோலும்கூை, ்கதிறதிஸேவர்களா்க, 
வதிசுவாசதிககும் ஜைங்களா்க நாம் தேவனைதய தநாக்கோய் 
ப்காண்டிருக்கதிதறாம். தேவனுைனும் அயலாருைனும் நேக 
குளள  உறவு உல்கதில சம்ெவதிக்கதிறவற்றதிைால ொேதிபெனைய 
லா்காது. எலலாரும் பசய்்கதிறனேபதொல எலலாரும் 
சதிநேதிக்கதிறனேபதொல எனறு  நம்ோல கூறதிவதிைமுடியாது. 
நனனே இனைபேனறு நாம் ெகுதேறதியதவண்டும் 
எனறு ெவுல கூறு்கதிறார. இது நம்னேப பொறுதேது. 
ஒவபவாருவரும் வதிதேதியாசோைனே பசய்்கதிறார்கதள எனறு 
நம்ோல வதிவா ேதிக்கமுடியாது. தேவனுைனும் அயலாருைனும் 
உளள நலலுறவுககு ஒவபவாருவரும் பொறுபொ்கதிறார. 
தேவனுனைய சதிதேததோடு ஒததுவரு்கதிறோ எனறு எனேயும் 
ெகுதேறதிேல நம் ேைதிபெடை ்கைனேயாகும். 

‘‘தேவனுனைய நனனேயும்... சதிதேம் இனைபேனறு ெகுதேறதி 
யதேக்கோ்க...’’ தோதசயதிைம் வழங்கதிய தேவனுனைய ெதிர 
ோணமும், ்கடைனள்களும் தேனனேயாைனவ எனறு ெவுல 
கூறதிைார (தராேர 7:12). உல்கம் ேனல்கீழாய் ஆைாலும் 
நேது தநாக்கம் தேவதை. தோதசயதிைம் ேரபெடை தேவைதின 
ெதிரோணோ்கதிய ்கடைனள்கனள நாம் ெற்றதிகப்காளதவாம். 
அேதில எதுவும் பெறுேேதியதிழக்கவதிலனல. அேன ஒரு 
ொ்கோய் அனெதின ்கடைனள வதிளஙகு்கதிறது. ‘‘உனைதில நீ 
அனபுகூருவதுதொல 
ெதிறைதிலும் அனபுகூரு 
வாயா்க’’ (தலவதியரா்க 
ேம் 19:18). இனேதய 
நாம் ்கவைதிக்கதிதறாம். 
ெதிறைதிைம்  அனபுகூ ரு ே 
னல இதயசு பேளதிவாய் 
வதிளக்கதிக கூறதிைார. 
‘‘ேனுஷர உங்களுககு 
எ ன வ ்க ன ள ச ப ச ய் ய 
வதிரும்பு்கதிறீர்கதளா, 
அனவ்கனள நீங்களும் அவர்களுககுச பசய்யுங்கள.’’ (ேத 
தேயு 7:12). இது எளதிோைது. இது எலலா ்காலததுககும் 
சூழநதினலககும், 2015ல இனறும் முழு உலகுககும் ஏற்றது. 
இனைமும் இனே நாம் ்கனைபெதிடிக்கதிதறாோ எனெனே 
இனைவதிைாேல நேககுள ஆராய்நதுப்காளதவாம். தேவ 
னுனைய ெதிரோணமும், ெதது ்கடைனள்களும், தேவைதிைமும் 
அயலாாதிைமும் அனபுகூருேலும் நனனேயாைனவ.

ெவுல கூறதிைார:  ‘‘தேவனுனைய ெதிாதியமும்...  இனைபேனறு 
ெகுதேறதியதேக்கோ்க...’’ அோவது, தேவனைப ெதிாதியபெடுதது 
்கதிறனவ எனவ எனறு நாம் சதிநேதிக்கதவண்டும். இதயசு எேதிர 
ொரபெனேதய ோங்கள பசய்வோ்க ேைனவ்களதில சீஷர்கள 
்கருேதிைார்கள. ஆைால அது அவவாறு இருக்கவதிலனல. 

அவர்கள பசய்யதவண் 
டியனே ்கரதேர கூறதி 
ைார. அேனெதின சீஷர 
்கள புாதிநதுப்காண்ைார 
்கள. ெதிரோணதனே  
நதினறதவற்றலும், சுவதி 
தசஷதனே அறதிவதிதது 
அனேக ்காததுகப்காள 
ளுேலும் அவர்களுககு 
ாதிய ்கைனேயாய் இருந 
ேது. இனவயாவும் ொதி 

பூரண பேளதிவாய் அவர்களுககு வதிளங்கதியது. ஆயதினும், 
அவர்கள எபபொழுதும் சாதியாை இைதனே இேற்கு ேரவதில 
னல. ்கரதேனர ்காக்கதவண்டுபேை தெதுரு அறதிநேதிருநோன.  
இதயசுனவப ெதிடிக்கவநே ெதிரோை ஆசாாதியைதின தசவ்கனை 
ெடையதேதிைால ்காேற பவடடிைான. அது ்கரதேருககுப 
ெதிாதியோயதிருக்கவதிலனல. இேதிலிருநது நாம் எநே முடிவுககு 
வரு்கதிதறாம்? நம்முனைய வதிசுவாசதனேக ்காததுகப்காளள 

தஜரேைதினயச தசரநே 
அபதொஸேலர பஜனஸ லினைோன 

ெதிரசங்கதிக்கதிறார

“நம்முனைய வதிசுவாசதனேக 
்காததுகப்காளள நம் அயலானரத  

துனெபெடுததுதவாபேைதில 
அது ்கரதேருககுப 

ெதிாதியோயதிருபெேதிலனல ” 



6

தேவாராேனை community 01/2015

மறதறார் சநேர்்ப்பதேதில் இதேசுவதிடம் வநது தோவான் கூறதி 
ைான்: ‘‘த்பாேகதர, நம்னம்ப ்பதின்்பறறாேவன் ஒருவன் உமது 
நாமதேதிைாதே ்பதிசாசுகனைத துரததுகதிறனேககணதடாம்; 
அவன் நம்னம்ப ்பதின்்பறறாேவைாைோல் அவனைத ேடுத    
தோம்’’ (மாறகு 9:38). சீஷைாேதில்ோே ஒருவன் ்பதிசாசு 
கனைத துரதேதிேனே தோவான் ேடுதேதிருநோன். கர்தேர் 
அவைதிடம் கூறதிைார்: ‘‘அவனைத ேடுககதவணடாம்; 
என் நாமதேதிைாதே அறபுேஞ்சயகதிறவன் எைதிோய 
என்னைககுறதிததுத ேீங்கு ்சால்ேமாடடான். நமககு 
வதிதராேமாேதிராேவன் நமது ்படசதேதிலிருககதிறான்’’ (மாறகு 
9:39-40). இதேசுவதின் இ்ப்பேதில் தோவானுககு அேதிர்்சசதி 
அைதிதேதிருககும் என்று நான் நதி்சசேமாய கருதுகதிதறன். 
தோவான் ேன் ்சேலுககு ்பாராடனட நாடிேதிருநேதிரு்ப்பான். 
ஆைால் கர்தேதரா காாதிேங்கனை வதிதேதிோசமாய ்பார்தோர். 
இ்சசம்்பவதனே நான் அடிககடி சதிநேதி்ப்பதுணடு. கர்தேனர 
வதிசுவாசதிதது்ப ்பதின்்பறறாவதிடினும்கூட அநே மைதிேன் ேைது 

தமதே:  
்பாடகர் குழுவதிைர் 

இடது: 
அ்பத்பாஸேேர் ரூதடால்ஃ்ப காயன்ஸ 
்பதிரசங்கதிககதிறார்

நம்  அேோனரத துன்்ப்ப்படுததுதவா்மைதில் அது 
கர்தேருககு்ப ்பதிாதிேமாேதிரு்ப்பேதில்னே. இன்னறே சமு 
ோேதேதில் ்சால்லி்ப புாதிேனவககமுடிோே ஒரு காாதிேம் 
இது. இநநடதனே தேவனுககு்ப ்பதிாதிேமறறது. இது நமககும் 
உாதிேது. 
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சகமைிேருக்கு நனனம சசயவனே நாடிைான.  பிசாசுகனைத் 
துரத்ேிைான. அோவது அற்புேஙகள் சசயோன. பிறருக்கு 
நனனம சசயவேற்காக அநே மைிேனை தேவன ஒரு 
கருவியாய பயனபடுத்ேிைார். அவன இதயசுவுக்கு சீஷைா 
யிருக்கவிலனலை.

அனபின சதகாேர சதகாோிகதை, 
இப்பூமியில அதநகர் இதயசு 
கிறிஸ்துவில நமக்குள்ை விசுவா 
சத்னேச் தசர்நேவர்கைலலை. இருப்பி 
னும் பிறருக்கு உேவுவேிலும் 
தேவனைச் தசவிப்பேிலும் முயற்சி 
யாயிருக்கிறார்கள். அவர்கனை 
நாம் மேிக்காமல ஏைைஞசசயகி 
றவர்கைாய அவர்கனைத் ோக்கு 
தவாசமைில  தேவனைப்  பிாியப்ப 
டுத்ோேவர்கைாய மாறுதவாம். 

இது என ேைிப்பட்ட கருத்ேலலை, கர்த்ேர் இதயசுவின வச 
ைத்னே இது ஆோரமாயக் சகாண்டிருக்கிறது. இவவாறு 
பிறனர மேித்ேல நம் விசுவாசத்னேக் குனறப்போய மாறாது. 
கிறிஸ்துனவ நாம் விசுவாசிக்கிதறாம். நம் இரடசிப்பிற்கு 
அவர் சசதுக்கிய வழியில சசலகிதறாம். அவரது  மறுவருனக 
னயயும், அப்தபாஸ்ேலை ஊழியத்னேயும் விசுவாசிக்கிதறாம்.  

வலைது:  
ேனலைனம அப்தபாஸ்ேலைர் த�ான - 
லூக் ஷன்டர் அஙகத்ேவர்களு்டன

கீதழ:  
தேவாராேனையில பாடும் பா்டகர் 
குழுவிைர் 
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ஆயினும் பிறனர நிநேிபபேற்ாை எநே ்ாரணமும் நமக்குக் 
்ினையாது. பிறர்மூலமா்வும் தேவன் ் ிாினயசெயயமுடியும் 
என்பனே அறிதவாம். அபபடிபபடைவர்்னை தேவன் 
ஆெீர்வேிக்்ிறார். அவர்்னை நாம் மேிபபது தேவனைப 
பிாியபபடுத்துவோயிருக்கும்.

‘‘ஆணைவதர, எலியா செயேதுதபால, வாைத்ேிலிருநது 
அக்்ிைி இறங்ி இவர்்னை அழிக்கும்படி நாங்ள் 
்டைனையிை உமக்குச் ெித்ேமா என்று’’  (லூக்்ா 9:54), 
ெமாாியருனைய ்ிராமத்ேவனரக் குறித்து யாக்த்ாபும் 
தயாவானும் ்ர்த்ோிைம் த்டைார்்ள். இதயசுதவா 
அவர்்னை அேடடிைார். ேம்னம ஏறறுக்ச்ாள்ளும்படி 
ஜைங்னை நிர்பபநேிபபனே  அவர் விரும்பவிலனல. 
நாதமா தேவனையும் பிறனரயும் அன்புகூரதவணடும். 
ொியாை முன்ைினலனய நாம் ச்ாணடிருக்்தவணடும். 
பிறதராடு நமக்குள்ை நலலுறவில தேவதைாடு நமக்குள்ை 
உறவு ேங்ியிருிக்்ிறது என்பனே ்ர்த்ேர் எடுத்துனரத்ோர். 
இரணடும் இனணபிாியாேனவ. அவர்ோதம கூறிைார்: 
‘‘ஆன்யால, நீ பலிபீைத்ேிைிைத்ேில உன் ்ாணிக்ன்னயச் 
செலுத்ே வநது, உன் தபாில உன் ெத்ாேரனுக்குக் குனற 
உணசைன்று அஙத் நினைவு கூருவாயா்ில,அஙத்ோதை 
பலிபீைத்ேின் முன் உன் ்ாணிக்ன்னய னவத்துவிடடுப 
தபாய, முன்பு உன் ெத்ாேரதைாதை ஒபபுரவா்ி, பின்பு 
வநது உன் ்ாணிக்ன்னயச் செலுத்து’’ (மத்தேயு 5:23-
24). பிறனர நிநேிக்்ிற அதேதவனையி்ல தேவனை 
நம்மால தெவிக்்முடியாது என்பனே இது ்ாடடு்ிறது. 
தேவைிைம் அன்புகூருேலும், அயலாாிைம் அன்புகூருேலும் 
இனணபிாியாேனவ. 

அயலானர நாம் சோிநதுச்ாள்ைமுடியாது என்பனே இதயசு 
குறிபபிடைார். எவனர நாம் தநெிக்்தவணடும் என்று 
முடிசவடுபதபாசமைில அது நமக்கு    நன்றாயிருக்கும். ஆைால 
அயலானரக் ்ர்த்ேர் அறிவிக்்ிறார்: வியாேியஸேர்்ள், 
ெினறயிலிருக்்ிறவர்்ள், ்லாச்ொரம் விசுவாெம் முேலிய 
வறறால தவறுபடும் அநநியர்்ள் முேலியவர்்ள். (மத்தேயு 
25:35-40). அயலார் எைபபடு்ிறவர்்ள் தேவன் நமக்குச் 
ெமீபமாய குறிக்்ிறவர்்ள்.   தூரதேெங்ைில வாழ்ிற 
அநநியர்்னையும் உணனமயில நாம் தநெிக்்ிதறாம். 
ஆயினும், நமது ஊர்்ைிலிலும் சுறறாைல்ைிலும் வாழும் 
தநாயாைி்னையும்  வறியவர்்னையும் தேவன் நமக்கு 
அரு்ில ்ாடடு்ிறார். அவர்்ள் நமக்கு அயலார்்ள். 
தேவனைப பிாியபபடுத்துவது எது என்பனே இபசபாழுது 
நாம் முடிவுசெயயலாம்! 

நமது புேிய அபதபாஸேலிக்் விசுவாெத்னே உறுேியாைோய 
நாம் ் ாணமுடியும். யோர்த்ேத்ேில தேவதை நமது அயலானர 
நமக்்ா் ேீர்மாைிக்்ிறார். நமக்கு ெமீபமாய தேவன் னவக் 
்ிறவர்்ள் நாம் அன்புகூரதவணடியவர்்ைா்ிறார்்ள். 

தேவனைச் தெவிபபேறகு ோைேர்மஞசெயேல ஈைா்முடியும் 
என்று ெிலர் ்ருது்ிறார்்ள். ேங்ள் அயலார்்ளுக்கு 
தெனவசெயோல தேவனைச் தெவிக்்தவணடியேிலனல எை 
எணணு்ிறார்்ள். அது ேவறு. வினலதயறபசபறற னேலத் 
னே இதயசுவின் பாேத்ேில மாியாள் பூெிய ெம்பவத்னே 
அறிதவாம். ஒரு ெீஷன் த்டைான்: ‘‘இநேத் னேலத்னே 

அடிபபனை ெிநேனை்ள்

தேவனுைனும் அயலாருைனும் நமக்குள்ை உறவு 
சுறறாைலில ெம்பவிக்்ிறவறறால பாேிபபுக்கு 
உள்ைா்க்கூைாது. நாம் தேவனுனைய ெித்ேத்ேிறகு 
ஏறறபடி நம்னம மாறறிக்ச்ாள்்ிதறாம். ஆேலால 
நம்மிைம் எேிர்பார்க்்பபடு்ிறனவ:
 ■ நாம் தேவனையும் அயலானரயும் 

அன்புகூரு்ிதறாம். 
 ■ பிறனர மேிக்்ிதறாம், ெ்ிக்்ிதறாம். 
 ■ பாிபூரணத்னேப சபறறுக்ச்ாள்வேறகு நம்னம 

ொிசெயது,  மாறறிக்ச்ாள்்ிதறாம்.

முநநூறு பணத்துக்கு விறறு, ோித்ேிரருக்குக் ச்ாைாமல 
தபாைசேன்ை?’’ ஆைால இதயசு கூறிைார்: ‘‘இவனை 
விடடுவிடு, என்னை அைக்்ம்பணணும் நாளுக்்ா் இனே 
னவத்ேிருநோள். ோித்ேிரர் எபசபாழுதும் உங்ைிைத்ேில 
இருக்்ிறார்்ள்; நான் எபசபாழுதும் உங்ைிைத்ேில இதரன்    
(தயாவான் 12:1-8). பிறனரச் தெவித்ேல தேவனைச் 
தெவித்ேலுக்கு மாறறுத்ேீர்வாய ஆவேிலனல. இரணடும் 
அவெியம். இனவ தேவனைப பிாியபபடுத்தும்.

‘‘பாிபூரணமுமாை ெித்ேம் இன்ைசேன்று பகுத்ேறியத்ேக்் 
ோ்...’’ தேவன் பாிபூரணமாைவர். அவர் மாறதவா ொி 
செயது ச்ாள்ைதவா அவெியமறறவர். ஆைால நாம் 
பாிபூரணமறறவர்்ள். தேவனுனைய பாிபூரணத்தோடு நம்  
னம  அைநதுச்ாள்ளும்தபாது நமக்கு இன்னும் அவெியபப 
டுவனே அறியமுடியும்.  தேவெித்ேம் என்ை, இதயசு எனே 
எேிர்பார்க்்ிறார் என்ற த்ள்வி எபசபாழுதும் நமக்கு இருக்் 
தவணடும். 

இஸரதவலர்்ளுக்த் இரடெிபபு என்று தபதுரு ெிநேித்ோர்.
ெமாாிாிடத்ேில தபா்ாமல இஸரதவலாிைத்ேில செலலுமாறு 
முேலாவோ் தபதுரு ்டைனைசபறறார். (மத்தேயு 10:5). 
பிறகு புறஜாேியிாிைமும் தபதுரு செலலதவணடியோ்ிறறு. 
அேறத்றப ேன்னை அவர் மாறறிக்ச்ாணைார். நம் 
ெனபயிலும் சோைர்நது தேவெித்ேத்துக்கு ஏறப மாறறங்ள் 
உருவா்ின்றை.  ்ர்த்ேனர ெிறபபாய அறிநது நம்னம மாற 
று்ிதறாம்.  நாம்  ேவறாய  உபதேெித்ேிருக்்விலனல,  
ஆயினும் தேவெித்ேம் நம்னம இயக்குவனே உணர்வோல 
மாறறஞசெய்ிதறாம். மைிேரா்ிய நாம் தேவெித்ேத்னேத் 
ேழுவதவணடியவர்்ைா்ிதறாம். ெனபக்கு உ்நேனவ 
ஒவசவாருவருக்கும் உ்நேது. இவவிேமா் ஆெீர்வாேத்னே 
உங்ளுக்கு நான் ஆெிகூறு்ிதறன்.
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க்ோதனோவிளக�நூல்  
வினோவிடை வடிவததில்

சட்யின் க்ோதடனயில் ஆழமோன அறிடவக 
க�ோண்டிருக�ிறவர�ளோல் மோததிரகம மறறவர�ளுைன் 
அடதப் ்�ிரந்துக�ோளளமுடியும். கமக�ோடைமோ� 
க�ோட்ோடடை அறிந்துடவததிருததல் மடடும் இதறகுப் 
க்ோதுமோனதல்�. இதில் திைநம்்ிகட�யோயிருக�கவ
ண்டும்!’’ இந்த சூழநிட�யில்  க்ோதனோவிளக�நூலின் 
வினோவிடை வடிவததின் ் ிரசுரதடதக குறிதது தட�டம 
அப்க்ோஸத�ர குறிப்்ிடைோர. இது எளிதோய் நமது 
க�ோட்ோடடை விளங�ிகக�ோளவதறகு வழிகசய்யும்.
புதிய அப்க்ோஸத சட்யின் க்ோதனோவிளக�நூல் 
வினோவிடை வடிவததில் 2015ல் கவளியோ�ிறது. 

சட்யினரோல் க்சப்்டும் ்ிரதோன சி� கமோழி�ளில்  
2012ல் க்ோதனோவிளக�நூல் ்ிரசுோிக�ப்்டைது.  
அசசிைப்்டை ்திப்புைன் மின்னணு வடிவததிலும்  
இந்நூல் கவளியோ�ியது. இடையததில் ்டிப்்தறகும் 
�ிடைக�ிறகதோடு, ஸமோரடக்ோன்�ளில் வோசிப்் 
தறகு வசதியோ� ஆப்ஸ, மறறும் ைோப்�ட�ளிலும் 
�ிடைக�ிறது. இவவோறோன எல்�ோ ்திப்பு�ளும் 
ஒகரவிதமோன உளளைக�தடதயும் ்ிரசுரதடதயும் 
க�ோண்டிருக�ின்றன. 

�றறுகக�ோடுப்்தறகு க்ோருததமோன ஒரு வடிவததிலும் 

‘‘தன் க�ோட்ோடடை மறககும் ஒரு சட் ்�வீனமோனது!’’ ்ிரோன்சின் தூலூஸ ந�ோில் ஒரு 
கதவோரோதடனயில் தட�டம அப்க்ோஸத�ரோல் கூறப்்டை  இந்த அறிகட�யிலிருந்து, 
புதிய அப்க்ோஸத� சட் உறுப்்ினர�ள தங�ள க�ோட்ோடடை அறிந்திருததட� அவர 
எததடன ்ிரதோனமோய் �ருது�ிறோர என்்டத உைரமுடி�ிறது. சட்யின் க�ோட்ோடடை 
உறுப்்ினர அறிந்துடவததிருக�கவண்டும் என அவர�ளின் இதயததில் அவர எழுதினோர. 

■ 
O

liv
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n
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க்ோதனோவிளக�நூல் வவளியிடப்டகவண்டும் என் 
்து தலைலை அபக்ோஸதைர் கை்ர் அவர்�ளின் 
�ருததோயிருநதது. விளங�ிகவ�ோளவதற்கு �டினைோய் 
கதோன்றும் �ருததுக�ளுககு சோியோன விளக�தலதப 
வ்றுவதற்கு இது வசதியோயிருககும். இதில் உதவும்்டி 
க்ோதனோவிளக�நூலின் வினோவிலட ்திபபு வடிவ 
லைக�ப்டடிருக�ிறது. இநத வினோவிலட ்திப்ில் 
க்ோதனோவிளக�நூலின் உளளடக�ததிலிருநது 750 
வினோக�ள ்ிோிதவதடுக�ப்டடு அவற்றிற்�ோன விலட 
�ள எடுததுலைக�ப்டு�ின்றன. சுை்ைோ� புோிநது 
வ�ோளவதற்கு ஏதுவோன அலைப்ில் உருவோ�ியிருககும்  
இப்திபபு உைவ�ஙகுமுளள ஊழியக�ோைர்�ளுககு 
சல்யின் க�ோட்ோடலடக �ற்றுகவ�ோடுப்தற்கும், 
கைலும் ்ல்கவறு நிலை�ளில் ்ோடங�ள நடததப்டு 
வதற்கும் ்யன்்டும். 

எதற்�ோ� வினோவிலட ்திபபு?
்ல்கவறு �ிறிஸதவ சல்�ளில் வினோவிலட புதத�ங�ள 
ஏற்�னகவ வநடுங�ோைைோ� க்ோதனோ விளக�ததுக�ோ� 
உ்கயோ�ததில் உளளன. நைது சல்யிலும் இது நீண்ட 
்ோைம்்ோியதலதக வ�ோண்டிருக�ிறது. அடிப்லட 
க்ோதலன�ள ஏற்�னகவ நிரூ்ிக�ப்டடிருக�ின்றன. 
திடப்டுததல் ்ோடங�ள �ற்றுகவ�ோடுப்தில் நீண்ட 
�ோைைோ� நைது க்ோதனோமுலற விளங�ிவரு�ிறது.  
இவவிதம் வினோவிலட வடிவததில் நைது க்ோதனோ 
விளக�நூல் சல்யின் ்ல்கவறு நிலை�ளில் ்ோடங� 
ளுக�ோ�வும் �ற்றுகவ�ோடுததலுக�ோ�வும் ்யன்்டும்.  
இதற்�ப்ோல், வ்ோதுவோ� �ிறிஸதவ க�ோட்ோடலட 
வழஙகுவதற்கு ைி�வும் வ்ோருததைோதோய் இது உளளது. 
நைது சல்யின் க�ோட்ோடு�ளின் அறிகல��ள 
வதளிவோய் வவளியிடும் சோததியதலத இது தரு�ிறது. 

தலைலை அப்ோஸதைர் கை்ர் அவர்�ளின் ஆகைோச 
லனயின்்டி, ஒரு திடடககுழுவின் ்ோீடசோர்தத ஆைோய்ச் 
சிககு முன்லவக�ப்டடது. மூன்று அததியோயங�ள வினோ 
விலட வடிவததில் ைோற்றியலைக�ப்டடன. திடப்டுத் 
தல் ்ோடங�களோடு இலைதது ்ோீடசிக�ப்டடது. இநத 
்ோீடசோர்தத முயற்சி நைது சல்யின் அங�ததவர்�ளின் 
வ்ரும்்ோன்லைலயக வ�ோண்டிருககும் ஆ்ிோிக�ோவில் 
கைற்வ�ோளளப்டடது.  

வோச�ர்�ள உற்சோ�ைோய் ்டிக�ததக�வண்ைம் குறிபபு 
�ள எழுததுரு வ்றுவது வ்ோிதும் �வனிததுகவ�ோளளப 
்டடது. ஆதைோல் அகந�ைோன ல்்ிள கைற்க�ோள�ள 
கசர்ததுகவ�ோளளப்டடன. எனகவ, வோசிக�ிறவர்�ளின் 
ல��ளில் ல்்ிள இல்ைோவிடினும்கூட, கவதவோக�ியக 
குறிபபு�லள நூலில் ்டிக�முடியும். குறிப்ோ�, ஒரு 
ல்்ிலள வோங�ிகவ�ோளள முடியோத சூழநிலையில் ்ல் 
கவறு நோடு�ளில் வோழககூடிய சக�ோதை சக�ோதோி�ளுககு 
இது வசதியோய் அலைநதிருக�ிறது. இவவிதம், உறுப்ி 
னர்�ள நைது க�ோட்ோடடில் ்ோிச்சயைலடவது ைடடுைல் 
ைோைல், கவதோ�ை அறிகல��ளிலும் நன்கு ்ோிச்சயைலட 
வதற்கு இது வழிவசய்�ிறது.

வினோவிலட வடிவததில் ்ிைசுோிக�ப்டும் க்ோதனோ 
விளக� நூலுடன் இலைநது க்ோதனோவிளக�நூல் 
்யன்்டும்்டி வினோவிலடநூல் வநறிப்டுததப்டடி 
ருக�ிறது. இவவிதம் க்ோதனோவிளக� வினோவிலடநூல் 
க்ோதனோவிளக�நூலை ஆழைோய் விளங�ிகவ�ோளள 
இலைநது ்யன்்டுவதோய் உதவும். அதன்மூைம் 
க்ோதனோவிளக�நூலை தனி்ப்டட ஒவவவோருவரும் 
்டிப்தில் நன்கு விளங�ிகவ�ோளளமுடியும்.

வதளிலவயும் �ிை�ிததலையும் விசோைைோன சோததியததில் 
வழஙகுவகத இநநூலின் ஆக�ததின் ் ிைதோன �ோைைைோய் 
இருக�ிறது. இநத கநோக�தலத அலடநதுவ�ோளவதற்�ோ�  
விததியோசைோன முலற�ளும் �ிைைங�ளும் ்யன்்டுததப 
்டடுளளன. 

■ ஒன்றின்கைல் ஒன்றோய் இலைததுக �டடப்டடி 
ருப்தோ� அலைநதிருககும் 750 க�ளவி�ளும் ்தில்� 
ளும், வோச�ர்�லள க்ோதனோவிளக�நூலின் உளளடக 
�ததிற்குள ல�்ிடிதது அலழததுச் வசல்வலதபக்ோல் 
அலைநதிருக�ிறது.

■ சிை கநைங�ளில் புோிநதுவ�ோளவதற்குக �டினைோன 
சிக�லை உண்டு்ண்ைககூடிய விஷயங�லள 
வோச�ர்�ள �ிை�ிததுகவ�ோளவதற்�ோ�, ஏைோளைோன 
தனிப்டட க�ளவி�ளும் விலட�ளும் கசர்ததுகவ�ோள
ளப்டடிருக�ின்றன. 

■ வோக�ியங�ள நிலனவில் நிற்கும்்டியோ� எளிலையோய் 
வடிவலைக�ப்டடுளளன.  

■ உ்கதசக க�ோட்ோடு�லள அளவுககு அதி�ைோய் 
விவோிககும் முலற�ள தவிர்க�ப்டடிருக�ின்றன.

■   சிை வசோற்�லளப வ்ோறுததவலையில் விளக�ங�ள 
ஒன்றிலைக�ப்டடுளளன அல்ைது, ஏற்�னகவ 
க்ோதனோவிளக�நூலில் உளள �ருததுக�ள விோிவோக 
�ப்டடுளளன.

வோச�ர்�ள இதைோ�ப  ்டிததறியககூடிய இயல்்ில்  
எடுததுக�ோடடு�ள நூலில் குறிப்ிடப்டு�ின்றன. 
எனகவ ஆர்வைோய் வோசிப்தற்�ோன உற்சோ�தலத இது 
வ�ோண்டுவரு�ிறது. 

வினோவிலட  வடிவததில் வவளிவரும் க்ோதனோ 
விளக�நூலின் ஆக�தலத உன்னிப்ோ� �வனிததவைோன 
தலைலை அபக்ோஸதைர் க�ோன்-லூக ஷலனடர்  
்ின்வரும் �ருதலதத வதோிவிததோர்: க்ோதனோவிளக� 
நூலைபக்ோைகவ இநநூலும் சல்யினர் தங�ள 
விசுவோசதலத ஆழைோய் விருததிவசய்ய உதவு�ிறது.  
விருப்முளள ைற்றவர்�ள  புதிய அபக்ோஸதை சல்லய 
நன்கு அறிநதுவ�ோளவதற்கும் இது சநதர்ப்ைளிக�ிறது.
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அத்தியோயம் 1: 
க்வனுடைய வவளதிப்ோடு�ள் 

க்வனகமேல் நமேக்குள்ள வதிசுவோசத்தின ஆ்ோரம் எது?
க்வகே நமேது வதிசுவோசத்தின ஆ்ோரமேோயதிருக்�திறோர்.  
மேேதி்ர் அவடர அறதிந்துவ�ோள்ள அவர் அனுமே்திக்�திறோர்: 
அவர் ்ம்டமே ‘‘வவளதிப்டுதது�திறோர்.’’ க்வன இருக்�திறோர் 
எனனும் அறதிவு க்வேோகேகய ்ரப்டு�திறது. க்வன 
்ம்டமே மேடறததுக்வ�ோள்வ்தில்டே. மேேதி்ர்  அவடரப்றறதிப 
க்சவும், அவடர வதிசுவோசதிக்�வும் ஏறற்டி அவர்�ள் அவடர 
அறதிந்துவ�ோள்ள அனுமே்திக்�திறோர்.

“க்வடேக்குறதிதது அறதியப்டுவது அவர்�ளுக்குள்கள 
வவளதிப்டுத்ப்டடிருக்�திறது; க்வகே அட் அவர்� 
ளுக்கு வவளதிப்டுத்தியதிருக்�திறோர். எப்டிவயனறோல், 
�ோணப்ைோ்டவ�ளோ�திய அவருடைய நதித்திய வல்ே 
டமே  க்வததுவம் என்டவ�ள், உணைோக்�ப்டடிருக்�திற 

டவ�ளதிேோகே, உே�முணைோேது மு்றவ�ோணடு  
வ்ளதிவோய்க் �ோணப்டும்; ஆ்ேோல் அவர்�ள் க்ோக்கு 
வசோல்ே இைமேதில்டே. (கரோமேர் 1:19-20)

க்வன எவவோறு ்ம்டமே வவளதிப்டுதது�திறோர்?
இயறட�யதிலும் வரேோறறதிலும் வதித்தியோசமேோே வழதி�ளதில் 
க்வன ்ம்டமே வவளதிப்டுதது�திறோர். 

‘‘்ம்முடைய கமேல்வீடு�ளதிலிருந்து ்ர்வ்ங�ளுக்குத 
்ணணணீர் இடறக்�திறோர்; உமேது �திோதிடய�ளதின ்ேேோகே 
பூமேதி ்திருப்தியோயதிருக்�திறது. பூமேதியதிலிருந்து ஆ�ோரம் 
உணைோகும்்டி, அவர் மேதிரு�ங�ளுக்குப புல்டேயும், 
மேனுஷருக்கு உ்கயோ�மேோே ்யதிர்வட��டளயும் 
முடளப்திக்�திறோர்.’’(சங�ணீ்ம் 104:13-14)

நணீ்திக்ோ்டேக்குோதிய ஒரு �திரமேமேோே முடறயதில் பு்திய அபக்ோஸ்ே சட்யதின 
க்ோ்ேோவதிளக்� வதிேோவதிடைநூல் வடிவடமேக்�ப்டடுள்ளது. 750 க�ள்வதி�ளுக்கும் 
வதிடை�ளுக்கும் வோச�ர்�ள் ட�ப்திடிதது அடழததுச் வசல்ேப்டு�திறோர்�ள்.      
சுே்மேோய் வதிளங�திக்வ�ோள்ளத்க்�்ோ� ஒவவவோரு அறதிக்ட�யும் அடமேந்்திருக்�திறது.
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கேவன் எவவோறு ேம்மை அ்ையோளப்டுத்து�ிறோர்?
கேவன் ஆவியோனவர். ேம்மை அவர் ்ின்வருமைோறு 
அ்ையோளப்டுத்து�ிறோர்: கேவனோ�ிய,

■ ்ிேோ, சிருஷ்டி�ளின் சிருஷ்டி�ர்த்ேோவும க்ோஷ�ரும 
(ஆேியோ�மைம 1:8, 21-22).

■ குமைோரன், மைீட்ரும இரடசிபபு க�ோண்டுவரு�ிறவரும       
(1 கயோவோன் 5:20). 

■ ்ோிசுத்ேஆவி, கேறறரவோளனும ச�ோயரும, ச�ல சத்ேியத் 
ேில் நைத்து�ிறவரும (கயோவோன்  16:13).

கேவனு்ைய கவளிப்ோடு�ள் எங்கு ்ேிவு 
கசயயப்டடிருக�ின்றன?
கேவனு்ைய கவளிப்ோடு�ள் ் ோிசுத்ே கவேோ�மைத்ேில் ் ேிவு 
கசயயப்டடிருக�ின்றன. ‘‘கேவனு்ைய கவளிப்ோடு�ள்’’ 
என்்்ே ் ல்கவறு வழி�ளில் நோம விளங்�ிகக�ோள்�ிகறோம.: 

■ ேம்மை அறிந்துக�ோள்ளும்டி கேவன் எபக்ோழுதும 
அனுமைேிக�ிறோர். அவரு்ைய இருப்ிலும, சு்ோவத்ேிலும 
உட்ோர்்வ்ய அவர் வழங்கு�ிறோர்  (கேவனு்ைய 
சுயகவளிப்ோடு).

■ ேமைது சித்ேத்்ே மைனிேர் அறியும்டிச் கசய�ிறோர்
■ ேமைது அன்்ிலும, குறிப்ோ� ேமைது வோர்த்்ேயிலும 

கேவசைங்கு�ளிலும மைனிே்ர கேவன் சந்ேிக�ிறோர். 

கேவனு்ைய �ிோி்ய�ளில் கவறு உட்ோர்்வ�ள் 
உண்ைோ? 
ஆம, அபக்ோஸேல ஊழியத்ேில் ்ோிசுத்ேஆவியின் 
கசயற்ோடடின்மூலம, மைனிேஇனத்ேின் இரடசிப்ிற�ோ� 
அவர் நைத்தும �ிோி்ய�ளில் உட்ோர்்வ்ய 
கேவன் நமைககு வழங்கு�ிறோர். கவேோ�மைத்ேில் இ்வ 
குறிக�ப்டடிருக�ின்றன. கமைலும, ்ோிசுத்ேஆவியினோல் 
கவளிப்டுத்ேப்டு�ின்றன.  

கேவனு்ைய கவளிப்ோடு�்ள மைேிககுமவண்்ணம மைனிேர் 
எவவோறு நைந்துக�ோள்ளகவண்டும? 
கேவ்னயும அவரு்ைய கவளிப்ோடு�்ளயும  மைனி  
ேர்�ள் விசுவோசிக�கவண்டும. கேவனு்ைய கவளிப்ோடு� 
்ள விசுவோசத்ேின் மூலமைோ� மைடடுகமை மைனிேர்�ள் 
்றறிகக�ோள்ளமுடியும. அவர்�ள் விசுவோசிப்ோர்�கள 
னில், ேிவவிய �ோோியங்�ள் அவர்�ளுககு க்றுமைேி 
யுள்ளேோய இருககும; ேங்�ள் வோழ்வ அவர்�ள் 
கநறிப்டுத்ேிகக�ோள்வோர்�ள். சிருஷ்டி�ரோ� கேவ்ன 
விசுவோசிக�ோேவர்�ளோல் கேவனு்ைய சிருஷ்டிப்ோ� 
்ிர்ஞசத்்ேக �ோ்ணமுடிவேில்்ல என்று உேோர்ணமைோ� 
குறிப்ிைலோம. அப்டிப்டைவர்�ள் இயற்�யின் 
வனப்் யகேச்்சயோன அ்ிவிருத்ேி எனக கூறுவோர்�ள். 

மைனிேர்�ள் எவவோறு விசுவோசிக� முன்வரு�ிறோர்�ள்?
்ோிசுத்ேஆவியினோல் விசுவோசம வழங்�ப்டடு வலுப்டுத்  
ேப்டு�ிறது. மைறற �ோோியங்�ளுககு நடுவிலும, ்ோிசுத்ே 
கவேோ�மைத்ேின் அஸேிவோரத்ேின்கமைல் சுவிகசஷம ் ிரசங்�ிக 
�ப்டுவேன்மூலம விசுவோசம வரு�ிறது. 
‘‘விசுவோசம க�ள்வியினோகல வரும, க�ள்வி கேவனு்ைய 
வசனத்ேினோகல வரும.’’ (கரோமைர் 10:17)

்ோிசுத்ே கவேோ�மைம என்றோல் என்ன?
கேவனு்ைய �ிோி்ய�ள், வோககுத்ேத்ேங்�ள், 
�டை்ள�ள்  குறித்து எழுேப்டை்வ�ளின் கச�ோிபபு 
்ோிசுத்ே கவேோ �மைம -்்்ிள்- என்று வழங்�ப்டு�ிறது. 
்்ழய ஏற ்ோட்ையும புேிய ஏற்ோட்ையும அது 
உள்ளைககு�ிறது. ்ோிசுத்ே கவேோ�மைம கேவனு்ைய 
கவளிப்ோடு�்ள அறிவிக�ிறது. எவவோறோயினும, 
கேவனுை்ய ச�ல பூர்ண கசயற்ோடு�்ளயும 
உள்ளைக�ியிருப்ேில்்ல. மைனிே இனத்ேின் 
இரடசிப்ிற�ோ� ்ேிவுகசயயப்ைகவண்டிய்வ�்ள 
கேவகன நிர்்ணயித்ேோர்.

லத்ேீன் கமைோழியில் ்ி்ிலியோ என்னும கசோல்லிலிருந்து 
்்்ிள் என்னும கசோல் உருவோனது.  இேறகு ‘‘புத்ே�ங்�ள், 
சுருள்�ள்’’ என்று க்ோருள்்டும. 

்ோிசுத்ே கவேோ�மைத்ேின்  ஆக�ிகயோன் யோர்?
்ோிசுத்ே கவேோ�மைத்ேின் ஆக�ிகயோன் கேவகன. இேறக�ன 
்ோிசுத்ேஆவியினோல் தூண்ைப்டைவர்�ள் கேவனோல் 
கவளிப்டுத்ேப்டை்வ�்ள எழுேினோர்�ள். இ்சவும 
விவரமுமைோன மு்றயில் எழுேப்டை்வ�ள், அவற்ற 
எழுேியவர்�ளின் சுவடு�்ள கவளிப்டுத்துவேோ�வும, 
அவர்�ளின் �ோலத்து சூழநி்ல�்ளப ்ிரேி்லிப்ேோ�வும 
அ்மைந்ேன.
 
கவேோ�மை புத்ே�ங்�ளின் வோக�ியங்�ள் ஒரு சோியோன 
க்ோறுபபுள்ள ேன்்மையில் அர்ப்்ணிக�ப்டைேோ?
ஆம, ்ல நூறறோண்டு�ளோ� ்்்ிள் நூல்�ள் மைோசறறேோ� 
நி்லத்ேிருககும்டி கேவன் ்ோர்த்துகக�ோண்ைோர்.

கவேோ�மை நூல்�ள் எவவோறு ஒன்றோய கச�ோி்க�ப்டைன?
்ல நூறறோண்டு�ளோ� கவேோ�மை நூல்�ள் கச�ோிக�ப்டைன.   
இது மைனிேனு்ைய ேியோனத்ேினோல் மைடடுமைல்ல, குறிப்ோ�  
கேவனு்ைய சித்ேத்ேின்மூலமைோ�வும நைந்கேறியது. 
்்ழய ஏற்ோடடின் �ிறிஸேவ ேத்துவமைோனது,  
யூேத்துவத்ேின் எ்ிகரய ேத்துவத்்ே அடிப்்ையோயக 
க�ோண்டிருக�ிறது. சுமைோர் 1000 வருைங்�ள் க�ோண்ை 
ஒரு �ோல�டைத்ேில் எழுேிமுடிக�ப்டை்வ என்று 
ஊ�ிக�ப்டு�ிறது.  புேிய ஏற்ோடடின் அடிப்்ைத் 
ேத்துவம சுவிகசஷ�ங்�்ளயும, அபக்ோஸேலர்�ளின் 
நை்டி�்ளயும, அபக்ோஸேலர்�ளின் நிரு்ங்�்ளயும,  
இகயசு�ிறிஸதுவின் கவளிப்ோைோ�ிய ேீர்க�ேோிசன 
புத்ே�த்்ேயும  உள்ளைக�ியிருக�ின்றது. ஆேிச்் 
யின்  க்ருமைேிப்் அபக்ோஸேலன் ்வுல் எழுேி 
ய்வ�கள முேலோவேோய க்றறுகக�ோண்ைேோ� 
�ருேப்டு�ிறது. சுவிகசஷ�ங்�ள், -அவறறில் மைோறகு 
சுவிகசஷகமை ்்ழ்மையோனேோய �ருேப்டு�ிறது-  மைறறும 
எழுேப்டை்வ�ள் யோவும அேன்்ிறகு கசர்க�ப்டை்வ. 
புேிய ஏற்ோடு சுமைோர் 70 ஆண்டு�ள் �ோல�டைத்ேில் 
எழுேிமுடிக�ப்டைது. �ிறிஸேவ விசுவோசத்ேின்  
இந்ே அசலோன விவரங்�ள் �ோத்துகக�ோள்ளப்டடு 
ந்ைமு்றப்டுத்ேப்டுவேற�ோ�, இது ஒரு கேோகுப்ோய 
ேிரடடிச் கசர்க�ப்டைது. முடிவில், �ிறிஸேவ ேத்துவ 
அடிப்்ை நூலோ� மைேத்ே்லவர்�ளின் கமைலோன 
கவேச்்யினோல் அங்�ி�ோிக�ப்டைது.


