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ஒற்றுமை
என் அன்புக்குரிய சக�ோதர சக�ோதரிகளே,

■ NAC International

நான் மேற்கொள்ளும் அநேக பயணங்கள் எனது இதயத்தில்
நீங்காத நினைவுகளைப் பதிக்கின்றன. அவற்றை முடித்
துக்கொண்டு வீடு திரும்பும் வழியில், நமது சபையின்
வியக்கவைப்பவற்றையும்,
சுவாரஸ்யமானவற்றையும்,
நிலவும் வித்தியாசங்களையும் நான் அடிக்கடி எண்ணிப்
பார்க்கிறேன்.
ஆயினும் இவ்வித்தியாசங்கள்் காரியங்களை எளிதாக்
குவதில்லை. உலகின் எந்த நாட்டுக்குச் சென்றாலும் ச�ொந்த
வீடாய் உணர்கிற�ோம்; நூற்றுக்கணக்கான ம�ொழிகளைப்
பேசுகிற�ோம்; ஆயினும் ச�ொந்த அபிப்பிராயங்களை
நாம் க�ொண்டிருக்கிற�ோம். இயேசுகிறிஸ்துவுக்கோ நாம்
ஒன்றாயிருத்தல் பிரதானமானதாய் இருக்கிறது. இதற்காக,
அவர் ஜெபித்தார்.

■ அவரைப்போலவே நாமும் விரும்புகிற�ோம். அவருடன்
நாம் நித்திய ஐக்கியத்தில் வரவேண்டுமென்று அவர்
விரும்புகிறார்.
■ யாவற்றையும் அவருடன் பகிர்ந்துக�ொள்கிற�ோம்.
அவருடைய சிந்தனை நமது சிந்தனை, அவரது உணர்ச்சி
நமது உணர்ச்சி, அவரது நண்பர்கள் நமக்கும் நண்பர்கள்.
■ இயேசுவை சாட்சியிடுகிற�ோம். எனவே, நமது
கிரியைகளை அதிகமாய் நாம் கூறாமல், அவரது
கிரியையை, அன்பை, தியாகபலியை அறிவிக்கிற�ோம்.
■ அவரது இலக்கை அடைய அவருடன் இணைந்து
செயற்படுகிற�ோம். அவரது ஊழியத்தில் அவருடன்
சேரந்து ஈடுபடுவ�ோம்.

ஆயினும், இது எப்படி சாத்தியமாகிறது? நமது ச�ொந்த முயற்
சியினால் இதை அடையமுடியாது. ஆனால், தேவன�ோடு
சேர்ந்து இதைப் புரியமுடியும். பிதா குமாரன், பரிசுத்த
ஆவி என்னும் திரித்துவம் ஒருமைப்பாட்டுக்கு சிறந்த
உதாரணமாய் திகழ்கிறது.
■ அவர்கள் ஒன்றையே விரும்புகிறார்கள்.
■ ஒவ்வொன்றையும் பகிர்ந்துக�ொள்கிறார்கள்.
■ தங்களைக் குறித்து அதிகம் பேசாமல், பிறரை அவர்கள்

நாம் ஒரேமாதிரியானவர்களாய் இருப்பதை ஒற்றுமை
அர்த்தப்படுத்துவதில்லை. நம் தனித்துவத்தை, கலாச்சாரத்
தை விட்டுவிடுவதை இது குறிப்பதில்லை. நாம் வித்தியா
சமானவர்கள்; ஆயினும் கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றும் ஒரே
மனவிருப்பத்தைக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம். நன்மையிலும்
கஷ்டங்களிலும் ஒன்றாயிருப்போம். ஒருவரைய�ொருவர்
விமர்சிக்காமல், தேவனைத் துதித்து சேவைசெய்வோம்.

சாட்சிக�ொடுக்கிறார்கள்

■ அவர்கள் ஒன்றுசேர்ந்து ஒரே இலக்குக்காக

செயற்படுகிறார்கள்.

நாம் இவ்விதம் ஒன்றாயிருப்பதற்கு எவ்வாறு முயல்கிற�ோம்?
இதில் முதல் அடியை இயேசுவே எடுத்துவைத்தார். நம்மோடு
ஒவ்வொன்றையும் பகிர்ந்துக�ொள்வதற்காக மனிதனாய்
அவதரித்தார். அவரது ஜீவனை நமக்கு வழங்கினார்.
ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் மறுபடி நாம் பிறந்ததால்
அவர் நமக்குள் வாழ்கிறார். பரிசுத்த நற்கருணை மூலமாக
அவருடைய ஜீவன் நமக்குள் பெருகுகிறது.தேவன் நமக்குள்
வசிக்கிறார் என்பதை நாம் உறுதிசெய்துக�ொள்ளவேண்டும்.
நாம் அதிகமாக இயேசுவ�ோடு இணைந்திருப்போமெனில்,
பிறருடன் இணைந்திருப்பதுவும் சுலபமாயிருக்கும்.

அன்புடன் உங்கள்,

ஜ�ோன் லூக் ஷ்னைடர்
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■ NAC Zambia

லுசாக்காவில் தேசிய நாயகர்கள் ஸ்டேடியத்தில்
நடைபெற்ற பெந்தெக�ொஸ்தே தேவாராதனையில்
71000 பேர் கலந்துக�ொண்டார்கள். மேலும்
ஏராளமானவர்கள் தங்கள் சபைக்கூட்டங்களில்
செய்மதி ஒளிபரப்புமூலம் கண்டு மகிழ்ந்தனர்

பெந்தெக�ொஸ்தே

2015
வெளி. 22:17

“ஆவியும் மணவாட்டியும் வா
என்கிறார்கள்!”
3

ஆபிரிக்காவில் தேவாராதனை

community 03/2015

பரிசுத்தவான்கள�ோடுங்கூடக்
கிறிஸ்துவினுடைய
அன்பின் அகலமும், நீளமும், ஆழமும், உயரமும்
இன்னதென்று உணர்ந்து; அறிவுக்கெட்டாத அந்த
அன்பை
அறிந்துக�ொள்ள
வல்லவர்களாகவும்,
தேவனுடைய
சகல
பரிபூரணத்தாலும்
நிறை
யப்படவும், அவர் தமது மகிமையினுடைய ஐசு
வரியத்தின்படியே, உங்களுக்கு அநுக்கிரகம்பண்
“அதற்குப் பின்பு நான் மாம்சமான யாவர்மேலும் என் ணவேண்டுமென்று வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன். நாம்
ஆவியை ஊற்றுவேன்; அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் வேண்டிக்கொள்ளுகிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் மிக
வும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே
உங்கள்
குமாரத்திகளும்
கிரியைசெய்கிற வல்லமை
தீர்க்கதரிசனஞ்
ச�ொல்லு
கிறிஸ்துவில் நமது மகிழ்்ச்சி
யின்படியே, நமக்குச் செய்ய
வார்கள்; உங்கள் மூப்பர்
வல்லவராகிய
அவருக்கு,
ச�ொ ப ்பனங்களை யு ம் ,
தேவநம்பிக்கையில்
சபையிலே கிறிஸ்து இயேசு
உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்க
ஆதாரத்தைக் க�ொண்டிருக்கிறது.
ளையும் காண்பார்கள். ஊழி
தேவநம்பிக்கைஅதிகரிக்கும் அளவுக்கு வின் மூலமாய்த் தலைமுறை
தலைமுறைக்கும்
சதாகா
யக்காரர்மேலும், ஊழியக்கா
கிறிஸ்துவில் நம் மகிழ்ச்சியும்
லங்களிலும்
மகிமை
உண்
ரிகள்மேலும் அந்நாட்களிலே
அதிகரிக்கும்.
டாவதாக. ஆமென். ‘‘ (எபே
என் ஆவியை ஊற்றுவேன்’’
சியர் 3:14-21).
(ய�ோவேல் 2:28-29).
இங்கு மைதானத்திலும், ஒளிபரப்பாகும் சபைக்கூட்டங்
களிலும் குழுமியிருக்கும் என் பிரியமுள்ள சக�ோதர
சக�ோதரிகளே, முதலாவதாக ஒரு வேதாகம வாசிப்
புக்கு இப்பொழுது செவிக�ொடுப்போம். தீர்க்கதரிசி
ய�ோவேலின் புத்தகத்திலிருந்தும், எபேசிய நிருபத்தி
லிருந்தும் சில வாக்கியங்கள் வாசிக்கப்படும்:

‘‘இதினிமித்தம் நான் பரல�ோகத்திலும் பூல�ோகத்திலு
முள்ள முழுக்குடும்பத்துக்கும் நாமகாரணராகிய, நம்மு
டைய கர்த்தராயிருக்கிற நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற
இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய
பிதாவை
ந�ோக்கி
முழங்
கால்படியிட்டு,
நீங்கள்
அவருடைய
ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய்ப்
பலப்படவும், விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள்
இருதயங்களில்
வாசமாயிருக்கவும்,
நீங்கள்
அன்பிலே வேரூன்றி, நிலைபெற்றவர்களாகி, சகல

அன்பின் சக�ோதர சக�ோதரிகளே, சாம்பியாவில்
லுசாக்கா நகரில் பெந்தெக�ொஸ்தே விழாவைக்
க�ொண்டாடுவது பெருமகிழ்ச்சியளிக்கிறது. ஆபிரிக்கா
வின் எல்லா அப்போஸ்தலர்களும் இங்கிருக்கிறார்கள்.
இங்கு சாம்பியாவில் ஊழியத்தின் அபிவிருத்திக்காக
நேற்று விசேஷ நன்றியையம் ப�ோற்றுதலலையும்
தேவனுக்கு செலுத்தின�ோம். இன்று உலகெங்குமுள்ள
ஆயிரத்துக்கும் அதிகம் சபைக்கூட்டங்கள் நம்முடன்
இணைந்திருக்கின்றன. யாவர�ோடும் மகிழ்ச்சியைப்
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பகிர்ந்துக�ொள்கிற�ோம்.
இங்கு
ஆபிரிக்காவில்
ஏராளமாய் விசுவாசிகள் பெருகுவதைக் குறித்து
சில இடங்களில் சில இருதயங்களில் கவலைகளும்
இருப்பதை நான் அறிவேன். ‘‘ஏன் சாம்பியாவில்
இத்தனை ஆசீர்வாதம்? நாங்கள�ோ இங்கு ஒரு
சிறு த�ொகையினரே!’’ என்று சிலர் வேதனைப்படு
கிறார்கள்.
சில ஆபிரிக்க பிரதேசங்களிலும்கூட
ச�ொற்பமான
அங்கத்தவர்களே
இருக்கிறார்கள்.
‘‘நாம் என்ன தவறு செய்கிற�ோம்?’’ என்றும் சிலர்
வருத்தப்படுகிறார்கள்.

3:28). தேவனலே அழைக்ககப்படுகிறவர்கள் அதற்கு
மறும�ொழியுரைத்து, விசுவாசித்து, முடிவுபரியந்தம்
உண்மையாயிருத்தலே பிரதானமானது.

ஆபிரிக்காவிலும் மற்றும் பல நாடுகளிலும் வாழ்கிற
விசுவாசிகள் மிகுந்த கஷ்டங்களின் நடுவில் விசுவா
சத்தைக் காத்துக்கொள்ளவேண்டியவர்களாய் வாழ்கி
றார்கள். பெருந்தொகையினராய் இருப்பதினால் இட
வசதி நிரம்பிய ஆலயங்கள் இருப்பதில்லை. சில இடங்
களில் ஆலயக் கட்டடங்களே இல்லை. அவர்கள்
தென் ஆபிரிக்காவைய�ோ
சபையின்
வரலாற்றை
ஐர�ோப்பாவைய�ோ ந�ோக்
கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியைச்
சற்று
எண்ணிப்பார்ப்
குவார்களெனில்,
அங்
சேர்ந்தவர்கள் பரிசுத்த ஆவியினால்
பார்ப்போம். எருசலேமில்
கெல்லாம் அழகிய ஆல
நிரம்பியிருக்கிறார்கள். அவர்கள்
பரிசுத்தஆவி ஊற்றப்பட்
யங்கள் இருப்பதை எண்
ஒவ்வருவரிடமும்
கூறுகிறார்கள்: நீங்கள்
டது. சபை வளர்ந்தது.
ணமுடியும்.
ஆனால்,
இருக்கிறவண்ணமாகவே வாருங்கள்;
குறிப்பிட்ட ஒரு கால
சக�ோதர சக�ோதரிகளே,
தேவன் உங்ளை நேசிக்கிறார். நானும்
கட்டத்்துக்குப்
பின்
பூமிக்குரிய நிலவரங்கள்
நேசிக்கிறேன்.
நீங்கள் எவராயிருப்பினும்
மேற்கு ஆசியாவில் எருச
இரட்சிப்பிற்கு அவசியமற்
தேவன் உங்களை மீட்க
லேமைவிட
அதிகமான
றவை என்பதை மனதில்
மனதாயிருக்கிறார்.
கிறிஸ்தவர்கள்
உண்
க�ொள்வோம். அழைக்கப்
டானார்கள். அதற்குப்பின்,
படுகிறவர்கள் அதற்கு மறு
ஐர�ோப்பாவில்
சபை
ம�ொழியளித்து
இயேசு
வளர்ச்சியடைந்தது. அநேக புதிய அப்போஸ்தலிக்க வைப் பின்பற்றி முடிவுபரியந்தம் நிலைத்திருத்தலே
விசுவாசிகள் உருவானார்கள். இயேசு ஆசியாவில் இன்றியமையாதது. மேற்கூறப்பட்ட கவலையின் சிந்
த�ோல்விகண்டாரா? இன்று ஐர�ோப்பாவைவிடவும் தனைகள் கிறிஸ்துவில் நமக்குள் மகிழ்ச்சியை மந்தப்
அதிகமான புதிய அப்போஸ்தலிக்க விசுவாசிகள் படுத்தலாகாது.
ஆபிரிக்காவில்
உருவாகியிருக்கிறார்கள்.
இதில்
தவறென்ன?
நாடுகள்,
எல்லைகள்,
ஜாதிகள் கிறிஸ்துவில் நமது மகிழ்ச்சி தேவநம்பிக்கையில்
என்ற
பாகுபாடு
தேவனுக்கு
இருப்பதில்லை ஆதாரத்தைக் க�ொண்டிருக்கிறது. தேவநம்பிக்கை
என்பதை மறவாதிருப்போம். அப்போஸ்தலர் பவுல் அதிகரிக்கும் அளவுக்கு கிறிஸ்துவில் நம் மகிழ்ச்
எழுதினார்: ‘‘யூதனென்றும் கிரேக்கனென்றுமில்லை, சியும் அதிகரிக்கும். பவுல் எழுதினார்: ‘‘தேவன்
அடிமையென்றும் சுயாதீனனென்றுமில்லை, ஆணென் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார்; உங்கள் திராணிக்கு
றும்
பெண்ணென்றுமில்லை;
நீங்களெல்லாரும் மேலாக நீங்கள் ச�ோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர்
கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஒன்றாயிருக்கிறீர்கள்.’’ (கலா. இடங்கொடாமல், ச�ோதனையைத் தாங்கத்தக்கதாக
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தேவாராதனையின் ஆரம்பத்தில் ய�ோவேல், எபேசியர் வாக்கியங்களிலிருந்து வேதாகம வாசிப்பு
இடம்பெற்றது. ஒரு சக�ோதரனும் சக�ோதரியும் அதை வாசித்தார்கள்.
2–4| பாட்டுக்குழு, வாத்திய இசைக்குழுவினர், தலைமை அப்போஸ்தலர் மற்றும் அங்கத்தவர்கள்
கீதங்களாலும இசையினால் குதுகலமடைந்தனர்

ச�ோதனைய�ோடுகூட அதற்குத்
தப்பிக்கொள்ளும்
படியான ப�ோக்கையும் உண்டாக்குவார்.’’ (1 க�ொரிந்
தியர் 10:13). தேவனை நம்புவதற்கு இது நல்லத�ோர்
அறிவுரை. நாம் கடந்துசெல்லும் சகல உபத்திரவங்க
ளையும் ‘‘ச�ோதனை’’ எனப்பட்டது குறிக்கும். தேவன்
உண்மையுள்ளவர். ச�ோதனைகளுக்கு தப்பிக்கும் வழி
யை அவர் காட்டுகிறார். இக்காலத்தில் சபையில் பரி
சுத்த ஆவியானவரின் பிரசன்னமும் செயற்பாடுகளும்
இவ்வழியாகும். சபையில் பரிசுத்த ஆவியின் பிரசன்ன
மும் செயற்பாடுகளும் உள்ளதன் மகிழ்ச்சியின் திரு
நாளாய் பெந்தெக�ொஸ்தே விளங்குகிறது.

என் அன்பின் சக�ோதர சக�ோதரிகளே பரிசுத்த ஆவி
யின் வல்லமையை நம்புவ�ோம். கிறிஸ்துவில் நம்
மகிழச்சிக்கு இதுவும் ஆதாரமாகிறது. கிறிஸ்துவின்
சபையில் பரிசுத்த ஆவி பிரசன்னமாயிருக்கிறார்,
செயற்படுகிறார். சுவசேஷம் அறிவிக்கப்படுகிற இடத்
திலெல்லாம் பரிசுத்தஆவி செயற்படுகிறார். பரிசுத்த
ஆவியின் வல்லமையை நாம் நம்புகிற�ோம். கடைசி
நாட்கள்வரை சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும் என்றும்
நாம் நம்புகிற�ோம். சமாதான ராஜ்யத்தின் முடிவில்
சகல மனிதரும் சுவிசேஷத்தைக் கேள்விப்பட்டிருப்
பார்கள்.
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பரிசுத்த ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாக கிறிஸ்துவின்
சபையில் பரிசுத்தஆவி செயற்படுகிறார். மனிதனை
தேவனிடம் வரும்படி பரிசுத்தஆவி அழைக்கிறார்.
கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஞானஸ்நானம்
பெறமுடியும்.
‘‘வந்து
கிறிஸ்துவின்
சபையில்
பிரவேசி,
கிறிஸ்துவின் சரீரத்தின் அங்கமாய்
மாறு’’ என்று பரிசுத்த ஆவி அழைக்கிறார். பரிசுத்த
ஞானஸ்நானத்தில் பரிசுத்த ஆவியின் செயற்பாட்டினா
லே
பாவத்தை
எதிர்த்துப்
ப�ோராடுவதற்கான
சக்தியை தேவன் தருகிறார். எனவே பிசாசுக்கு நாம்
பணியத்தேவையில்லை. பிசாசின் அடிமைகளாகவும்
நாம்
மாறுவதில்லை.
யாக்கோபு
எழுதினார்:
‘‘பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது
அவன் உங்களைவிட்டு ஓடிப்போவான்’’ (யாக்கோபு
4:7). ஒவ்வொரு உண்மையுள்ள கிறிஸ்தவனும்
அனுபவிக்கும் கிறிஸ்துவில் மகிழ்ச்சி இதுவாகும்!

தேவனாலே தெரிந்துக�ொள்ளப்பட்ட யாவரும் அப்
ப�ோஸ்தல ஊழியத்தினால் அழைக்கப்படுகிறார்கள்.
அவர்கள் அப்போஸ்தலர்களினாலே முத்திரையிடப்
படுவார்கள். இவ்விதமாகவே மணவாட்டி ஆயத்தமா
கிறாள். இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை.எது
நேரிடினும், மணவாட்டி அப்போஸ்தலர்களினால்
ஆயத்தப்படுத்தப்படுகிறாள் என்னும் உணர்ச்சி மகிழ்ச்
சியைத் தருகிறது.
பரிசுத்த நற்கருணையில் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை
யை நாம் அனுபவிக்கமுடியும். ‘‘உயிர்த்தெழுந்தவரின்
ஐக்கியத்தில் பிரவேசி’’ என்று பரிசுத்தஆவி அழைக்கி
றார். சபையினர் பரிசுத்த நற்கருணை க�ொண்டாடும்

அப்போஸ்தல ஊழியத்தின்மூலம் பரிசுத்தஆவியின்
வல்லமை பூரணமாய் வருகிறது. தெரிந்துக�ொள்ளப்பட்
ட ஆத்துமாக்கள் கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியில்
பாகமாய் மாறுவதற்கு அவர்களை அழைப்பதற்காக
இயேசு அப்போஸ்தலர்களை அனுப்புகிறார். தெரிந்து
க�ொள்ளப்பட்டவர்கள் ராஜரீக ஆசாரியத்தில் பங்கேற்
பார்கள். ஆகவே, பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையை
நம்புவ�ோம். கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியாவதற்கு

மாவட்ட அப்போஸ்தலர் சிட்சி சிசெக்கெடி
ம�ொழிபெயர்ப்பாளருடன் (இடது),
கீழே: தலைமை அப்போஸ்தலர் ஜ�ோன் லூக் ஷ்னைடர்
தேவாராதனையை முடித்துக்கொள்ளும் ஜெபத்தில்

மாவட்ட அப்பொஷ்தலர்கள் டெப்னர், ஏரிச்,
எக்குயா, ஃபேல்பவும் மற்றும் ஹேபய்சன்
ஆகிய�ோர்.
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ஆபிரிக்காவின் சகல அப்போஸ்தலர்களும் , எல்லா மாவட்ட அப்போஸ்தலர்களும்,
அவர்களின் உதவியாளர்களும் சனிக்கிழமை ஒரு குழுப்படம் எடுத்துக�ொண்டார்கள்

முதன்மை மனவிருப்பம். ஆதலால் அவர்கள் ‘‘வா’’
என்று மன்றாடுகிறார்கள் ‘‘ஆவியும்’’ என்று இங்கு
கூறப்பட்டதில், பரிசுத்த ஆவியினால் நிரம்பிய சபை
யினரின் மற்றும�ொரு சிறப்பு வெளிப்படுகிறது.
அவர்களின் சிந்தனை, ச�ொல், செயல் யாவும் பரிசுத்த
ஆவியினால் வழிநடத்தப்படுகிறது. ‘‘வா, தேவன்
உன்னை நேசிக்கிறார்’’ என்று பரிசுத்தஆவி கூறுவ
தைப்போலவே மணவாட்டி சபையும் கூறுகிறது.
தேவன் ஒவ்வொருவரையும் இரட்சிப்பதற்கு சித்தமா
யிருக்கிறார்!

ப�ொழுது, பரிசுத்த நற்கருணை அப்பத்தில் இயேசு
கிறிஸ்து உண்மையாகவே பிரசன்னமாயிருப்பதை
பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை சாத்தியப்படுத்துகிறது.
பரிசுத்த நற்கருணை எங்கு அல்லது எந்த சூழ்நிலையில்
க�ொண்டாடப்படுகிறது என்பது முக்கியமல்ல. ஒரு
அகதிமுகாமிலாகட்டும் அல்லது அழகிய ஒரு ஆலயத்
திலாகட்டும் கிறிஸ்துவின் பிரசன்னத்தை எந்த இடத்
திலும் நாம் அனுபவிக்கமுடியும். அவுஸ்திரேலியாவில்
ஒரு சிறிய சபைக்கூட்டத்தில், அல்லது சாம்பியாவில�ோ
கேப் நகரில�ோ ஒரு பெரிய ஆலயத்தில் எங்கு பரிசுத்த
நற்கருணை க�ொண்டாடினாலும் அங்கு கிறிஸ்து பிர
சன்னமாகிறார். கூடிவரும் அங்கத்தவரின் எண்ணிக்
கையில் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை தங்கியிருப்பதில்
லை. தேவபிள்ளைகள் பரிசுத்த நற்கருணை க�ொண்டா
டும் ஒவ்வொரு தடவையும் பரிசுத்த ஆவியின்மூலம்
இயேசு அங்கு பிரசன்னமாகிறார். கிறிஸ்துவில் மகிழ்ச்
சிக்கு இதுவே ஆதாரம்!

பிரதான சிந்தனைகள்
சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுகிற, தேவசடங்குகள்
ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற, அப்போஸ்தலர்களினாலே
கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி ஆயத்தப்படுத்தப்படுகிற
இடங்களிலெல்லாம் பரிசுத்த ஆவியின்
பிரசன்னத்தை நம்மால் அனுபவிக்கமுடியும்.

‘‘ஆவியும் மணவாட்டியும் வா என்கிறார்கள்.’’ கிறிஸ்து
வுக்காக மணவாட்டி க�ொண்டிருக்கும் அன்பினாலே
மணவாட்டி சபை சிறப்புறுகிறது. விசுவாசிகள்
கிறிஸ்துவுடன்
ஐக்கியத்தை
வாஞ்சிக்கிறார்கள்.
இயேசுவுடன் சேரவேண்டும் என்பது அவர்களின்
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சிங்கங்களின் கெபியில் தானியேல்
(தானியேல் 6)
தரியு ராஜாவாய் ஆனப�ோது, 120
புதிய தேசாதிபதிகளை அவன்
நியமித்தான். தேசாதிபதிகளை
மேற்பார்வை செய்வதற்கு
மூன்று பிரதானிகளையும் அவன்
ஏற்படுத்தினான். அவர்களில்
தானியேலும் ஒருவன்.
மற்ெறல்லா தேசாதிபதிகளையும்,
பிரதானிகளையும்விட தானியேல்
அதிக ஞானமுள்ளவனாய்
விளங்கினான். ஆதலால் முழு
ராஜ்யத்துக்கும் அவனை
அதிகாரியாய் நியமிப்பதற்கு
ராஜா எண்ணினான்.
இதனால் மற்றவர்கள்
தானியேல்மேல்
ப�ொறாமையுற்றார்கள்.

தானியேல்மேல் குற்றஞ்
சுமத்துவதற்கு அவர்கள்
ய�ோசனைபண்ணினார்கள்.
ஆயினும் தானியேலிடம்
எந்த குற்றத்தையும்
காணமுடியவில்லை.
‘‘நாம் இந்த
தானியேலை
அவனுடைய
9

தேவனைப்பற்றிய வேதவிஷயத்திலே
குற்றப்படுத்தும் முகாந்தரத்தைக்
கண்டுபிடித்தால�ொழிய அவனை
வேற�ொன்றிலும் குற்றப்படுத்தும்
முகாந்தரத்தைக் கண்டுபிடிக்கக்
கூடாது என்றார்கள்.’’ எனவே,
ராஜாவிடம் கூறினார்கள்:
‘‘எவனாகிலும் முப்பது நாள்வரையில்
ராஜாவாகிய உம்மைத்தவிர
எந்த தேவனையானாலும்
மனுஷனையானாலும் ந�ோக்கி,
யாத�ொரு காரியத்தைக்குறித்து
விண்ணப்பம்பண்ணினால், அவன்
சிங்கங்களின் கெபியிலே ப�ோடப்பட,
ராஜா கட்டளை’’ பிறப்பிக்கவேண்டும்
என்றார்கள். அவ்வாறு ராஜாவும்
உத்தரவிட்டான். அந்த உத்தரவு
கையெழுத்திடப்பட்டதை தானியேல்
அறிந்தப�ோதிலும், தான் முன்
செய்துவந்தபடியே தினம் தன்
தேவனுக்கு முன்பாக ஜெபம்பண்ணி,
ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான். அதை
அவனுடைய விர�ோதிகள் கண்டு
ராஜாவிடம் முறையிட்டார்கள்.
‘‘எந்த மனுஷனாகிலும் முப்பது
நாள்வரையில் உம்மைத்தவிர
எந்த தேவனையானாலும் ந�ோக்கி
விண்ணப்பம்பண்ணினால், அவன்
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சர்வவல்லவரைவ
ிட
சிறப்பான காவலை
எவரும்
தரமுடியாது.

சென்றான். தானியேலைப் பற்றி
மிகவும் வேதனைப்பட்டவனாய்
உண்ணாமலும் உறங்காமலும்
அன்றிரவு முழுவதும் ராஜா
காத்திருந்தான். அதிகாலையில் ராஜா
சிங்கங்களின் கெபிக்கு விரைந்து
ப�ோனான். ‘‘ தானியேலே, உன்
தேவன் உன்னைச் சிங்கங்களுக்குத்
தப்புவிக்க வல்லவராயிருந்தாரா’’
என்று கேட்டான். அதற்கு தானியேல்,
‘‘ராஜாவே, நீர் என்றும் வாழ்க.
சிங்கங்கள் என்னைச்
சேதப்படுத்தாதபடிக்குத்
தேவன் தம்முடைய தூதனை
அனுப்பி, அவைகளின் வாயைக்
கட்டிப்போட்டார்’’ என்றான்.
ராஜா மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு,
தானியேலைக் கெபியிலிருந்து
தூக்கிவிடச் ச�ொன்னான்;
தானியேலின்மேல்
குற்றஞ்சாற்றினவர்களை
ராஜா சிங்கங்களின்
கெபியிலே ப�ோட்டான்.

தன் ராஜ்யத்தில்
சகலரும் தானியேலின்
தேவனையே
வணங்கவேண்டும்
என்று ராஜா கட்டளை
பிறப்பித்தான். நம்மை
காப்பாற்றுகிற தேவன்
அவரே!
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சிங்கங்களின் கெபியிலே
ப�ோடப்படவேண்டும் என்று
நீர் கட்டளைப்பத்திரத்தில்
கையெழுத்து வைத்தீர்
அல்லவா ‘‘ என்றார்கள்.
அதற்கு ராஜா
சம்மதித்தான்.
‘‘தானியேல்
உம்மையும்
கட்டளையையும்
மதியாமல், தினம்
மூன்று வேளையும்
தன் தேவனிடம்
ஜெபம்பண்ணுகிறான்’’
என்றார்கள். ராஜா
இதைக் கேட்டப�ோது,
சஞ்சலப்பட்டு, தானியேலைக்
காப்பாற்றும்படிக்கு சூரியன்
அஸ்தமிக்கு மட்டும் முயன்றான்.
ஆனால் ராஜாவினால் எதையும்
செய்யமுடியவில்லை. எனவே,
தானியேலைக் கைதுசெய்யும்படி
உத்தரவிட்டான். தானியேல்
சிங்கங்களின் கெபில்
ப�ோடப்பட்டப�ொழுது, தரியு
தானியேலிடம் கூறினான்: ‘‘நீ
இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன்
தேவன் உன்னைத் தப்புவிப்பார்.’’
கெபியை மூடி ஒரு கல்
வைக்கப்பட்டது. ராஜா அதை தன்
ம�ோதிரத்தால் முத்திரையிட்டான்.
பின்பு அரண்மனைக்குத் திரும்பிச்
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நடேஷ்டாவின் குடும்பத்தில்
டஷன்பே - டஜிக்ஸ்டான்
ஹல�ோ, என் பெயர் நடேஷ்டா.
என்னைப் பற்றி உங்களுக்கு
ச�ொல்வதில் சந்தோஷப்படுகிறேன்.
2008 பெபரவரி 16ம் திகதி நான்
பிறந்தேன். எனக்கு ஏழு வயதாகிறது.
இந்த வருடம் பள்ளிக்கூடத்தில்
சேர்ந்தேன். டஜிக்ஸ்டானின்
தலைநகர் டஷன்பேயில்
வசிக்கிறேன்.
இது என் குடும்பம்: அப்பா
செர்ஜி, அம்மா கட்யா, என்
சக�ோதரிகள் சஷா, லிய�ோறா
மற்றும் நான். எங்கள் சபையில்
என் அப்பா ஒரு சுவிசேஷகன்.
2013 டிசம்பரில் மாவட்ட
அப்போஸ்தலர் நட�ோல்னி
ஜேர்மனியிலிருந்து எங்கள்
சபைக்கு வந்திருந்தார். என்
தங்கை பரிசுத்த முத்திரை
பெற்றாள்.

இப்படத்தில் உள்ளவர்கள் என் குடும்ப உறவினர்கள்.
என் தாத்தா, இரண்டு பாட்டிமார், மூன்று மாமா மாமிமார்,
என் அப்பா, சஷா மற்றும் நான். விடுமுறை காலத்திலும்
விசேஷ பண்டிகைகளிலும் நாங்கள் கூடிமகிழ்வோம்.
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டஜிக்ஸ்டான் நாட்டில் நாலு
சபைக்கூட்டங்கள் உள்ளன.
ஒன்று டஷன்பேயில் உள்ளது.
எங்கள் ஆலயத்தைச் சுற்றி
க�ோடையில் நிறைய பூக்கள் பூக்கும்.
மல்லிகை. லீலீ, ர�ோஜாக்கள்
நிரம்பியிருக்கும். திராட்ச
த�ோட்டமும் உண்டு. சபையினர்
சுவையான திராட்சைக்கனிகளைப்
பகிர்ந்துக�ொள்வோம். இங்கு
ஆராதனைக்கு மட்டுமல்லாமல்

செடிகளுக்கு தண்ணீரூற்றவும்,
த�ோட்டத்தைத் துப்பரவுசெய்யவும்,
குளிர்காலத்தில் பனியகற்றவும்
நான் சந்தோஷமாய் வருவதுண்டு.
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தபால்பெட்டி

''ஒரு விபத்தில் தலையில்
அடிபட்டது. சற்று நேரம்
மயங்கியிருந்தேன். மருத்துவ
மனையில் இருந்தப�ொழுது,
எனக்கு தழும்பு வரக்கூடாது,
சீக்கிரம் குணமாக வேண்டும்
என்று ஜெபித்தேன். கர்த்தர் என்
ஜெபம் கேட்டார்.''
Noa, 9

private

டஷன்பே நகரில் பிரதான
சதுக்கத்தில் இப்படம்
எடுக்கப்பட்டது. இது எங்கள் நகரின்
க�ொடிக்கம்பம். 165 மீட்டர்கள்
உயரமானது. உலகிலேயே மிக
உயரமான க�ொடிக்கம்பம் இதுதான்.
எங்கள் நாட்டில் 93 விழுக்காடு
மலைகள் சூழ்ந்திருக்கின்றன.

தேவன் அடிக்கடி நம் ஜெபங்களுக்கு மறும�ொழி
தருகிறார். ஆனால் எப்பொழுதும் அல்ல. உங்கள்
அனுபவங்களைக் கூறுங்கள்!

''சீக்கிரமாய் சுகப்பட
ஜெபித்தேன். அதை
தேவன் தந்தார். ''
Sarah, 7

“என் புதிய சைக்கிள்
விபத்தில் மாட்டக்
கூடாது என்று
ஜெபித்தேன். தேவன்
காக்கிறார்.”

க�ோடைகாலத்தில் எங்கள்
விடுமுறையை மலைப்பகுதியில்
செலவிடுகிற�ோம். மலைப்
பிரதேசங்களில் சபையினர�ோடு
சுற்றுலாப் ப�ோவதுமுண்டு. சுத்தமான
காற்றையும், குளிர்ந்த நீரையும்,
பச்சை நிற அழகையும் இங்கு
ரசிக்கலாம். விதவிதமான அளவுகளில்
கற்களைக் கண்டுமகிழலாம். எனக்கு
ஒரு நாய்க்குட்டி வேண்டும் என்று
ஆசை. ஒருநாள் விமானத்திலும்
செல்லவேண்டும்.

Elia, 10

“எனக்கு கெட்ட
ச�ொப்பனம் வரக்கூடாது
என்று என் அப்பாவுடன்
சேர்ந்து ஜெபித்தேன்.
அது நடக்கிறது.”
Diva, 8
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மீட்பு தேவைப்படும் மனிதன்
இவ்வருடம் செப்டெம்பரில் புதிய அப்போஸ்தல சபையின் ப�ோதனா விளக்கநூல்
வினாவிடை வடிவத்தில் வெளிவருகிறது. இதிலுள்ள 750 வினாவிடைகளிலிருந்து
சிலவற்றை கம்யுனிட்டி பிரசுரிக்கிறது.
உரைத்ததில் சந்தேகத்தை அவர்களுக்குள் எழுப்பினான்.
‘‘நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை; நீங்கள் இதைப் புசிக்கும்
நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும்,
நீங்கள் நன்மை தீமை அறிந்து தேவர்களைப்போல்
இருப்பீர்கள் என்றும் தேவன் அறிவார்’’ (ஆதியாகமம்
3:4-5). ஆதாமும் ஏவாளும் ச�ோதனைக்குட்பட்டார்கள்.
தேவனுக்கு விர�ோதமாய் கிளர்ந்து, அவரது கட்டளையை
மீறினார்கள். விருட்சத்தின் கனியைப் புசித்தார்கள்.
தேவனிடம் இவ்வாறு அவர்கள் கீழ்ப்படியாமற்போனது
மனிதன் பாவத்தில் வீழ்ந்ததாய் விவரிக்கப்படுகிறது.

மனிதனுக்கு ஏன் மீட்பு தேவை?
பாவத்தில் வீழ்ந்ததிலிருந்து எல்லா மனிதரும் பாவிகளா
னார்கள். பிசாசு அவர்களிடம் பாவத்தைத் தூண்டினான்.
எந்த மனிதனும் பாவமின்றி வாழ்வது கிடையாது.
ஒவ்வொருவரும் பாவத்தின் சேற்றில் விழுகிறார். இந்த
நிலையிலிருந்து மனித இனத்தை விடுதலைசெய்வதற்கு,
அதாவது அவனை மீட்பதற்கு தேவன் மனதாயிருக்கிறார்.
‘‘மீட்பு’’ என்றால் என்ன ?
கயிறுகளை அவிழ்த்து கட்டவிழ்ப்பதை ‘‘மீட்பு’’ எனப்
படுவது அசலாய் அர்த்தப்படுகிறது. இயேசுவின்
தியாகபலியின் சூழ்நிலையில் ‘‘மீட்பு’’ பிசாசினால்
கட்டுண்டிருக்கும் மனிதனின் விடுதலையை அர்த்தப்
படுத்துகிறது.

மனிதன் பாவத்தில் வீழ்ந்ததன் விளைவு என்ன?
மனிதன் பாவத்தில் வீழ்ந்ததால் மனிதருடைய வாழ்வில்
மாற்றங்கள் உண்டாயின. அவர்கள் தேவனுக்குப்
பயந்து ஒளிந்துக�ொண்டார்கள். மனிதருக்குள் இருந்த
உறவும் பாதிக்கப்பட்டது. அதுப�ோலவே சிருஷ்டிப்புடன்
மனிதனுக்கிருந்த உறவும் பாதிப்புக்குள்ளானது. அன்றி
லிருந்து
மனிதவாழ்க்கை
பிரயாசத்துக்குள்ளானது.
வாழ்வுக்கு எல்லை வந்தது. ‘‘நீ மண்ணாயிருக்கிறாய்,
மண்ணுக்குத்
திரும்புவாய்’’
(ஆதியாகமம்
3:19).
பாவத்தில் வீழ்ந்ததன் மற்றும�ோர்
விளைவாய்
மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் இடையில் பிளவு நேர்ந்தது.
ஏதேன் த�ோட்டத்திலிருந்த முதல் மனிதர் இருவரும்
வெளியேற்றப்பட்டனர். (ஆதியாகமம் 3:23-24).

பாவத்தில் வீழ்ந்ததைக் குறித்து வேதாகமம் உரைப்பது
என்ன?
ஏதேன் த�ோட்டத்தின் நடுவில் இருந்த நன்மை
தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியைப் புசிக்க
வேண்டாம் என்று ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் தேவன்
கட்டளையிட்டார்.அக்கட்டளையை மீறினால் உண்
டாகும் விளைவையும் எடுத்துரைத்தார்: ‘‘அதை நீ
புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவாய்’’ (ஆதியாகமம் 2:17).
முதலாம் மனிதனை வசப்படுத்திய பிசாசு தேவன்
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‘‘அவன் எடுக்கப்பட்ட மண்ணைப் பண்படுத்த தேவனா
கிய கர்த்தர் அவனை ஏதேன் த�ோட்டத்திலிருந்து அனுப்
பிவிட்டார். அவர் மனுஷனைத் துரத்திவிட்டு, ஜீவவிருட்
சத்துக்குப் ப�ோம் வழியைக் காவல்செய்ய ஏதேன்
த�ோட்டத்துக்குக் கிழக்கே கேரூபீன்களையும், வீசிக்
க�ொண்டிருக்கிற சுடர�ொளிப் பட்டயத்தையும் வைத்தார்’’ .

இடையில்
மத்தியஸ்தராய்
இயேசு
விளங்குகிறார்.
தேவனுக்கு முன்னால் மனிதரையும், மனிதர் முன்பாக
தேவனையும் அவர் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதை இது
அர்த்தப்படுத்துகிறது. மனிதனுக்காக தேவனிடம் பரிந்
துபேசுகிறவர்
அவரே.
தேவசித்தத்தை
மனிதருக்கு
பரிச்சயப்படுத்துகிறார். மறுபக்கத்தில், மத்தியஸ்தராய்,

பாவத்துக்கும் குற்றத்துக்கும் வித்தியாசம் என்ன ?
பாவம்
முழுமையானது.
அது
சார்புடையதல்ல.
அது
தேவனிடமிருந்து
பிரிவை
ஏற்படுத்துகிறது.
இதற்கு மாறாக, பாவத்தின்மூலம் தனிப்பட்டவர்
புரியும் குற்றத்தின் நிலவரத்தை, தம் நீதியினாலும்
இரக்கத்தினாலும் தேவன் வித்தியாசமாய் அளக்கிறார்.

‘‘தேவன் ஒருவரே, தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்
தரும் ஒருவரே. எல்லாரையும் மீட்கும் ப�ொருளாகத்
தம்மை ஒப்புக்கொடுத்த மனுஷனாகிய கிறிஸ்து இயேசு
அவரே’’(1தீம�ோத்தேயு 2:5-6).

தேவனுடன் ஐக்கியத்துக்கு மறுபடியும்
நடத்தும் இரட்சிபின் வழியாய் திகழ்கிறார்.

இன்று எவ்வாறு இரட்சிப்பை அடையமுடியும்?
இரட்சிப்பை
எவரும்
சுயமாய்
அடையமுடியாது.
கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதாலும், உலகின் இரட்சிப்
பிற்காக இயேசு நிறுவிய தேவசடங்குகளையும் தேவ
வசனத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வதாலும் மட்டுமே மனிதர்
இரட்சிப்பைப் பெற்றுக்கொள்ளமுடியும்.

விசுவாசியின் கடமை என்ன?
தேவனது வார்த்தையை ஏற்று, அதை நம்பி, அதன்படி
வாழ்வதற்கு மனிதர் அழைக்கப்படுகிறார்கள். இயேசு
வலியுறுத்தினார்: ‘‘தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள்,
என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள்’’ (ய�ோவான் 14:
1). ‘‘குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவன�ோ அவன்
கெட்டுப்போகாமல்
நித்தியஜீவனை’’
அடைவான்
என அவர் வாக்குறுதி வழங்கினார் (ய�ோவான்3: 16).
அவிசுவாசத்தின்
விளைவுகளையும்
குறிப்பிட்டார்:
‘‘நானே அவர் என்று நீங்கள் விசுவாசியாவிட்டால்
உங்கள் பாவங்களிலே சாவீர்கள்’’ (ய�ோவான் 8:24).

கிறிஸ்துவின் மறுவருகையில் எப்படிப்பட்ட இரட்சிப்பை
மணவாட்டி சபை பெற்றுக்கொள்ளும்?
கிறிஸ்துவின் மறுவருகையில் பரல�ோகத்துக் கலியாண
வைபவத்தில்
மணவாட்டி சபை ஏற்கனவே நித்திய
ஐக்கியத்தில் பிரவேசிக்கும்.
தேவனது இரட்சிப்பின் திட்டம் எப்போது பூர்த்தியுறும்?
வேதாகமத்தின்படி,
இரட்சிப்பின்
திட்டம்
புதிய
சிருஷ்டிப்பில் பூர்த்தியடையும்.

‘‘ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும், கேள்வி
தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும்.’’ (ர�ோமர் 10:17).

இரட்சிப்பின் ஆஸ்திவாரம் எது?
இயேசுவே நித்திய இரட்சிப்பின் காரணர். ‘‘தாம் பூர
ணரானபின்பு, தமக்குக் கீழ்ப்படிகிற யாவரும் நித்திய
இரட்சிப்பை அடைவதற்குக் காரணராகி...’’ (எபிரெயர்
5:9). தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்தரும் அவரே.
(1 தீம�ோ. 2:5). அப். 4:12 கூறுகிறது: ‘‘அவராலேயன்றி
வேற�ொருவராலும்
இரட்சிப்பு
இல்லை;
நாம்
இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழெங்கும், மனு
ஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமேயல்லாமல் வேற�ொ
ரு நாமம் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை.’’ தேவனால்
அனுப்பப்பட்ட இரட்சகர் அவரே. பாவத்தை ஜெயித்த
மீட்பர் அவரே. பாவத்தால் நேரிட்ட தீங்கிலிருந்து,
மனிதனுக்கு அவராலே இரட்சிப்பு வருகிறது. சிலுவையில்
இயேசு க�ொண்டுவந்த பலி பாவத்திலிருந்து நமக்கு
விடுதலை தருகிறது. தேவனிடமிருந்து நிரந்தரமாய் நாம்
பிரிவதை ரத்துசெய்கிறது.
மத்தியஸ்தர்:

ஒருபக்கத்தில்

தேவனுக்கும்

மனிதனை

சுவிசேஷத்தின் பார்வையில்
தெரிந்துக�ொள்ளப்படுதலின் சிறப்பு யாது?
சுவிசேஷத்தின் பார்வையில், தெரிந்துக�ொள்ளப்படுதல்
தேவனுடைய
அன்பின்
வரமாகும்.
இவ்வரத்தை
ஏற்பதா அல்லது மறுப்பதா என்பதை முடிவெடுக்கும்
சுயாதீனம் மனிதருக்குண்டு. மனிதருடைய செய்கைகள்
முன்னுறுதிசெய்யப்பட்டவை என்று தேவனால் தெரிந்து
க�ொள்ளப்படுதல் அர்த்தமாவதில்லை.
தெரிந்துக�ொள்ளப்படுதலை ஏற்பதன் பலன் யாது?
தங்கள் ச�ொந்த இரட்சிப்பிற்காகவும், பிறரின் இரட்
சிப்பிற்காகவும் மனிதனை தேவன் தெரிந்துக�ொள்கிறார்.
அதன்போது குறிப்பிட்ட கடமையையும் அவனுக்கு தருகி
றார். இரட்சிப்பின் காரணராகிய இயேசுவைப் பின்பற்று
வதை இது அர்த்தப்படுத்தும். வாழ்வை சுவிசேஷத்துக்கு
ஏற்றபடி அமைத்துக்கொள்ளுதலை இது குறிக்கும்.

மனிதருக்கும்
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தேவனுடைய கட்டளைகள்
அன்புகூரும்
இவ்விரு
கட்டளைகளும்
‘‘அன்பின்
இரட்டைக் கட்டளைகளாய்’’ வர்ணிக்கப்படுகின்றன.

தேவனுடைய கட்டளைகள் எதற்குப் பயன்படுகின்றன?
மனிதனுக்கு தேவன் கட்டளைகளை வழங்கினார்.
மனிதரின் நன்மைக்கானவற்றை அதில் அறிவித்தார்.
மனிதன் தேவன�ோடு எப்படிப்பட்ட நல்லுறவைப்
பேணவேண்டும் என்பதை கட்டளைகள் கூறுகின்றன.
மேலும், மனிதருக்கிடையில் நிலவவேண்டிய நல்லுறவுக்
கும் கட்டளைகள் ஆதாரமாகின்றன.

பிறனிடத்தில் அன்புகூருவதன் கட்டளை எதை வலியுறுத்
துகிறது?
எல்லா
சகமனிதரையும்
அன்பினாலே
உபசரிக்க
வேண்டும்
என்று இது க�ோருகிறது. சுயநலத்திற்கு
தெளிவான வரம்பை அறிவிக்கிறது. நல்ல சமாரிய
னைப் பற்றிய உவமையில் (லூக்கா 10:25-27), அய
லாரை அன்புகூர்தல் இரக்கத்தையும் அதற்கேற்ற நடத்
தையையும் க�ொண்டிருத்தலை அர்த்தப்படுத்தும் என்று
இயேசு வலியறுத்தினார். சத்துருக்களையும் சிநேகிக்கும்
படி இயேசு உரைத்தது எத்தனை எச்சரிக்கையுள்ளது!

எந்த மன�ோபாவத்துடன் தேவனுடைய கட்டளைகளுக்கு
மனிதர் கீழ்ப்படியவேண்டும்?
சர்வவல்லவர், சர்வமறிந்தவர், அன்புகூர்கிறவர் என்று
தேவனை
விசுவாசத்தில்
அறிந்துக�ொள்கிறவர்கள்
அவரது சித்தத்தைப்பற்றி விசாரித்து, தேவசித்தப்படி
அதாவது தேவகட்டளைப்படி தங்கள் சிந்தனைகளையும்
நடத்தைகளையும் நெறிப்படுத்துகிறார்கள். மனிதரில்
அன்புகூர்வதால் தேவன் கட்டளைகளை வழங்கினார்
என்பதை அறிந்து, தண்டனைக்குப் பயப்படுவதாலே
அல்லாமல். தேவன்மேல் உள்ள அன்பினாலே அவற்றை
நிறைவேற்றுகிறார்கள்.

''உனக்கடுத்தவனைச் சிநேகித்து, உன் சத்துருவைப்
பகைப்பாயாக என்று ச�ொல்லப்பட்டதைக் கேள்விப்பட்டிருக்
கிறீர்கள். நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன், உங்கள்
சத்துருக்களைச் சிநேகியுங்கள்; உங்களைச் சபிக்கிறவர்களை
ஆசீர்வதியுங்கள்; உங்களைப் பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை
செய்யுங்கள்;
உங்களை
நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும்
உங்களைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜெபம்
பண்ணுங்கள். இப்படிச் செய்வதினால் நீங்கள் பரல�ோகத்தி
லிருக்கிற உங்கள் பரம பிதாவுக்கு புத்திரராயிருப்பீர்கள்.
(மத்தேயு 5:43-45).

கட்டளைகளில் பிரதானமானது எது?
‘‘நியாயப்பிரமாணத்திலே எந்தக் கற்பனை பிரதானமா
னது’’ என்ற கேள்விக்கு, ம�ோசேயின் பிரமாணங்களிலி
ருந்து இரு குறிப்புகளுடன் இயேசு மறும�ொழியளித்தார்.
‘‘உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருத
யத்தோடும், உன் முழு ஆத்துமாவ�ோடும் உன் முழு
மன த�ோடும் அன்புகூருவாயாக; இது முதலாம் பிர
தான கற்பனை. இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம்
கற்பனை என்னவென்றால், உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூரு
வதுப�ோலப் பிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாக என்
பதே. இவ்விரண்டு கற்பனைகளிலும் நியாயப்பிரமாணம்
முழுமையும் தீர்க்கதரிசனங்களும் அடங்கியிருக்கிறது’’
(மத்தேயு 22:36-40). தேவனிடத்திலும் பிறனிடத்திலும்

இந்த ‘‘பிறன்’’ யார்?
நல்ல சமாரியனைப் பற்றிய உவமை உணர்த்துகிறது:
உதவி
தேவைப்படுகிறவன்
பிறனாயிருக்கிறான்,.
அதேவேளையில் உதவுகிறவனும் பிறனாயிருக்கிறான்.
நாம் பரிச்சயமடைகிற ஒவ்வொருவரும் நமக்குப் பிறனாய்
இருக்கிறார்கள்.
பிறர்மேல் அன்பை சபையில் எவ்வாறு காட்டுகிற�ோம்?
அப்போஸ்தலர்களுக்கு இயேசு ப�ோதித்தது சபையின
ருக்கும் உகந்தது: ‘‘நான் உங்களில் அன்பாயிருந்ததுப�ோல
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தேவனையும் பிறரையும் பரிபூரணமான தன்மையில்
அன்புகூர்வதன் மூலமாகவே பூரண கட்டளையை
நிறைவேற்றமுடியு்ம. (ர�ோமர் 13:8-10). இது இயேசு
கிறிஸ்துவுக்கு மட்டுமே சாத்தியமானதாய் விளங்கியது.

நீங்களும் ஒருவரில�ொருவர் அன்பாயிருங்கள் என்கிற
புதிதான கட்டளையை உங்களுக்குக் க�ொடுக்கிறேன்.
நீங்கள் ஒருவரில�ொருவர் அன்புள்ளவர்களாயிருந்தால்,
அதினால் நீங்கள் என்னுடைய சீஷர்களென்று எல்லாரும்
அறிந்துக�ொள்வார்கள்.’’ (ய�ோவான் 13:34-35). பிறருக்கு
உதவிசெய்வதில் வெளிப்படும் பிறர்மேல் அன்புகூருதல்
சபையினர் மத்தியில் காணப்படவேண்டும். ‘‘ஆகையால்
நமக்குக் கிடைக்கும் சமயத்திற்குத்தக்கதாக, யாவருக்கும்,
விசேஷமாக விசுவாச குடும்பத்தார்களுக்கும், நன்மை
செய்யக்கடவ�ோம்’’ (கலாத்தியர் 6:10). உண்மையான
இரக்கம், கருணை, மனத்தாழ்மை, சாந்தம், ப�ொறுமை
முதலியவற்றால் ஒருவரைய�ொருவர் உபசரித்தல் சபை
யினரின் கடமையாகும்.

முதலாம் கற்பனை எது?
'' உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே. என்னையன்றி
உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்கவேண்டாம். ''
முதலாம் கற்பனை நமக்கு இன்று எதை அர்த்தப்படுத்
துகிறது?
அன்பினாலே தேவனுக்கு பக்திமரியாதை செலுத்தும்படி
முதலாம் கற்பனையில் நாம் அழைக்கப்படுகிற�ோம்.
த�ொழுகையினாலும், நமது கீழ்ப்படிவினாலும், தேவ
பயத்தினாலும்
தேவனை
நாம்
வழிபடுகிற�ோம்.
தேவனிடத்தில் நமக்குள்ள அன்பிலிருந்து தேவபயம்
நமக்குள் வளர்ச்சியடைகிறது. தேவபயமானது ஒரு
இயற்கை பயமல்ல. ஆனால் மனத்தாழ்மை, அன்பு,
தேவன்மேல் வைக்கும் நம்பிக்கை முதலியவற்றின்
வெளிப்பாடாய் விளங்குகிறது. இயேசுகிறிஸ்துவில்
தேவன்
வெளிப்பட்ட
வண்ணமாகவே
அவரை
ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இன்றியமையாததாய் இருக்கிறது
(ய�ோவான் 14:9). அதிகாரம், பதவி, பெருமை,
பணம்,
விக்கிரகங்கள்,
மற்றெல்லாவற்றையும்
கீழப்படுத்தும் எண்ணத்தில் உருவாகும் தனிப்பட்ட
ஆதிக்கம்
முதலியவற்றை
தெய்வமாய்
ஆசரித்து
நடப்பதையும்கூட இக்கட்டளையை மீறும் செயலெனக்
கூறமுடியும். நம்முடைய ச�ொந்த மனவிருப்பங்கள்,
உள்நோக்கங்களின்
அடிப்படையில்
தேவனைப்
பற்றிய க�ொள்கைகளை உருவாக்கிக்கொள்வதும் முத
லாம் கட்டளையை மீறுதலாய் மாறும். மரங்களிலும்,
சிலைகளிலும், இயற்கையின் அபூர்வங்களிலும் தெய்
வங்களைக்
காண்கிறவர்களாய்
நடந்துக�ொள்வதும்
முதலாம்
கற்பனையை
மீறுவதாகும்.
மேலும்,
சாத்தானுக்குரியவைகள், குறிச�ொல்லுதல், மாயவித்தை,
சூனியஞ்செய்தல், ஆவிகள�ோடு பேசுதல், மந்திரவித்தை
முதலியனவும்
முதலாம்
கட்டளையயை
மீறும்
செயல்களாகும்.

பத்து கற்பனைகள்
1. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே. என்னையன்றி
உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்கவேண்டாம்.
2. உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை வீணிலே
வழங்காதிருப்பாயாக; கர்த்தர் தம்முடைய நாமத்தை
வீணிலே வழங்குகிறவனைத் தண்டியாமல் விடார்.
3. ஓய்வுநாளைப் பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க நினைப்பாயாக;
4.உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் க�ொடுக்கிற
தேசத்திலே உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு, உன்
தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம்பண்ணுவாயாக.
5. க�ொலை செய்யாதிருப்பாயாக.
6. விபசாரம் செய்யாதிருப்பாயாக.
7. களவு செய்யாதிருப்பாயாக.
8. பிறனுக்கு விர�ோதமாகப் ப�ொய்ச்சாட்சி ச�ொல்
லாதிருப்பாயாக.
9. பிறனுடைய வீட்டை இச்சியாதிருப்பாயாக;
10. பிறனுடைய
மனைவியையும்,
அவனுடைய
வேலைக்காரனையும்,
அவனுடைய
வேலைக்காரி
யையும், அவனுடைய எருதையும், அவனுடைய கழு
தையையும், பின்னும் பிறனுக்குள்ள யாத�ொன்றையும்
இச்சியாதிருப்பாயாக
பத்து கற்பனைகளை நாட்டு சட்டங்களுடன் எவ்வாறு
இணைத்துப் பார்க்கமுடிகிறது?
தேவகட்டளைகள் ஒரு நாட்டின் சட்டங்களைவிட
மேலானவை. தேவனுடைய சித்தம் மாத்திரமே தேவ
கட்டளைகளை மீறுவதைக் குறித்து தீர்மானிக்கவல்லது.
வேறெந்த சட்டவியலாளர்களாலும் அது சாத்தியமில்லை.

இரண்டாம் கற்பனை எது?
“உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை வீணிலே
வழங்காதிருப்பாயாக; கர்த்தர் தம்முடைய நாமத்தை
வீணிலே வழங்குகிறவனைத் தண்டியாமல் விடார்”

தேவனுடைய கட்டளைகளை மீறுதல் என்பதன் அர்த்தம்
என்ன?
தேவனுடைய கட்டளைகளை மீறுதல் பாவச்செயலாகும்.
பாவமானது
தேவனுக்கு
முன்பாக
மனிதனைக்
குற்றப் படுத்துகிறது. இப்பாவத்தினால் விளையும்
குற்றத்தின் அளவு வித்தியாசப்படுகிறது. பாவத்தின்
உக்கிரத்தை தேவன் ஒருவரே உறுதிசெய்யவல்லவர்.
சிலருடைய நிலைமைகளில் குறிப்பிட்ட பாவங்களினால்
விளையும் குற்றங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக அரிதாய்
கணிக்கப்படவுங்கூடும்.

இரண்டாம் கற்பனை நமக்கு இன்று எதை அர்த்தப்படுத்
துகிறது?
தேவனுடனும் அவரது நாமத்திலும் நாம் செய்கிறவற்றை
பரிசுத்தமாய் நாம் காத்துக்கொள்ளவேண்டும். நம்

சிந்தனைகள், பேச்சுக்கள், நடத்தைகள் யாவற்றிலும்
இவ்வாறு இருக்கவேண்டும். கிறிஸ்தவராகிய நாம்
கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவின் நாமத்திற்கு மிகவும்
கடமைப்பட்டிருக்கிற�ோம். பிதாவுடையதும், குமாரனு
டையதுமான நாமத்தைச சுமக்கும் தேவபிள்ளைகளான
நாம், தேவநாமத்தைப் பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ளும்
பெரிய ப�ொறுப்பைக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.

பூரண கட்டளையும் எவ்வாறு நிறைவேற்றப்படமுடியும்?
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