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கடவுளின் திட்டத்தின் மர்மம் 
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உள்ளடக்கம் 

1. கடவுளின் திட்டம் தபரும்பாலாைவர்களுக்கு ஒரு மர்மம் 

 

2. ஏன் உருவாக்கம்? ஏன் மைிதர்கள்? ஏன் சாத்தான்? உண்தம என்றால் 
என்ை? ஓய்வு மற்றும் பாவத்தின் மர்மங்கள் என்ை? 

 

3. உலக மதங்கள் என்ை கற்பிக்கின்றை? 

 

4. கடவுள் ஏன் துன்பத்தத அனுமதிக்கிறார்? 

 

5. கடவுள் உன்தை ஏன் பதடத்தார்? 

 

6. ஒரு நீண்ட கால திட்டம் உள்ளது 

 

7. முடிவாை கருத்துகள் 

 

ரமலும் தகவல் 
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1.  கடவுளின் திட்டம் தபரும்பாலாைவர்களுக்கு ஒரு மர்மம் 

தபபிள் ரபாதிக்கிறது: 

1 ஆதியில் ரதவன் வாைத்ததயும் பூமிதயயும் பதடத்தார். (ஆதியாகமம் 1:1, NKJV 
முழுவதும் ரவறுவிதமாகக் குறிப்பிடப்படாவிட்டால்) 

ஆைால் ஏன்? 

வாழ்க்தகயின் அர்த்தம் என்ை? 

பூமியில் ஏதாவது ஒரு ரநாக்கம் உருவாக்கப்படுகிறதா என்று பல ஆண்டுகளாக மக்கள் 
ஆச்சாியப்படுகிறார்கள். 

மற்றும் இருந்தால், அது என்ை? 

கடவுள் இருக்கிறார் என்று கருதி, அவர் ஏன் எததயும் பதடத்தார்? 

கடவுள் ஏன் மைிதர்கதளப் பதடத்தார்? கடவுள் உன்தை ஏன் பதடத்தார்? 

உங்கள் வாழ்க்தகக்கு ஏரதனும் ரநாக்கம் உள்ளதா? 

தவவ்ரவறு கலாச்சாேங்கள் மற்றும் தவவ்ரவறு மதங்கள் தங்கள் கருத்துக்கதளக் தகாண்டுள்ளை. 
ஆைால் அதவ தபபிளுக்கு இதசவாைதா? 

உண்தம என்ை? 

உண்தமயின் ஒரு பகுதி என்ைதவன்றால், கடவுளின் திட்டம் தபரும்பாலாைவர்களுக்கு ஒரு 
மர்மம். அததப் பற்றி தபபிள் கற்பிக்கும் ஒன்தறக் கவைியுங்கள்: 

25 இப்ரபாது என் சுவிரசஷத்தின்படியும், இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரசங்கத்தின்படியும், 
உலகம் உண்டாைது முதல் இேகசியமாகப் பாதுகாக்கப்பட்ட இேகசியத்தின் 
தவளிப்பாட்டின்படியும் உங்கதள நிதலநிறுத்த வல்லவோை அவருக்கு 26 இப்ரபாது 
தவளிப்படுத்தப்பட்டது, மற்றும் தீர்க்கதரிசன யவதரகமத்தின் மூலம் எல்லா 
ரதசங்களுக்கும் ததாியப்படுத்தப்பட்டது, நித்திே கடவுளின் கட்டளளேின்படி, 

விசுவரசத்திற்குக் கீழ்ப்படிதல் - 27 கடவுளுக்கு மட்டுரம ஞாைம், இயேசு கிறிஸ்துவின் 

மூலம் என்றறன்றும் மகிளம. ஆறமன  ். (யரரமர் 16:25-27 ) 
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உலகம் ரதான்றியதிலிருந்து இேகசியமாக தவக்கப்பட்டுள்ள இேகசியத்ததப் பற்றி தபபிள் 
கூறுகிறது, ஆைால் அது தீர்க்கதாிசை வசைங்களில் தவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது - "சத்திய 
வார்த்தத" (2 தீரமாத்ரதயு 2:15; யாக்ரகாபு 1:18). 

ரதவனுதடய ோஜ்யத்தின் இேகசியம் (மாற்கு 4:11), கிருதபயின் இேகசியம் (எரபசியர் 3:1-5), 
விசுவாசத்தின் இேகசியம் (1 தீரமாத்ரதயு 3:9), இேகசியம் ரபான்ற பல இேகசியங்கதள தபபிள் 
குறிப்பிடுகிறது. திருமண உறவின் (எரபசியர் 5:28-33), அக்கிேமத்தின் மர்மம் (2 
ததசரலாைிக்ரகயர் 2:7), உயிர்த்ததழுதலின் மர்மம் (1 தகாாிந்தியர் 15:51-54), கிறிஸ்துவின் மர்மம் 
(எரபசியர் 3:4) பிதாவின் மர்மம் (தகாரலாதசயர் 2:2), கடவுளின் மர்மம் (தகாரலாதசயர் 2:2; 
தவளிப்படுத்துதல் 10:7) மற்றும் மர்ம பாபிரலான் தி கிரேட் (தவளிப்படுத்துதல் 17:5). இந்த 
புத்தகம், சத்தியத்தில் ஆர்வமுள்ளவர்களுக்காக எழுதப்பட்டுள்ளது, "கடவுளின் மர்மத்ததப் பற்றிய 
அறிதவப் பற்றிய அவர்களின் புாிதலில் உறுதியளிக்கும் அதைத்து தசல்வங்களும் அவர்களிடம் 
இருக்கும்" (தகாரலாதசயர் 2: 2, NET). 

இது பலருக்கு ஆச்சாியமாக இருந்தாலும், சுவிரசஷங்களின் சுருக்கமாை மூன்று எழுத்தாளர்கள் 
அதைவரும் இரயசு உவதமகளில் ரபசவில்தல என்று பதிவு தசய்தைர், அதைால் மக்கள் நன்றாக 
புாிந்துதகாள்வார்கள். இந்த யுகத்தில் பலருக்கு (மத்ரதயு 13:11; மாற்கு 4:11-12; லூக்கா 8:10) 
கடவுளுதடய ோஜ்யத்தின் மர்மங்கள் ததாியாமல் இருக்க உவதமகள் மூலம் இரயசு தசான்ைதாக 
அவர்கள் பதிவு தசய்தைர் . 

அப்ரபாஸ்தலைாகிய பவுல், உண்தமயுள்ள ஊழியக்காேர்கள் "கடவுளின் இேகசியங்களின் 
காாியதாிசிகள்" (1 தகாாிந்தியர் 4:1; cf. 13:2) அவர்கள் "அன்புடன் உண்தமதயப் ரபச ரவண்டும்" 
(எரபசியர் 4:15) என்று எழுதிைார். 

தபபிள் தசால்லும் பல மர்மங்கதளப் பற்றி ரமலும் ததாிந்துதகாள்ள ஆர்வமாக உள்ளீர்களா? 

கடவுள் ஏன் எததயும் பதடத்தார் என்பதத அறிய விரும்புகிறீர்களா? 

கடவுள் உங்கதள ஏன் பதடத்தார் என்பதத அறிய விரும்புகிறீர்களா? 

ஆம், பலருக்கு அவர்களின் தசாந்த ரயாசதைகள் உள்ளை. 

நீங்கள் உண்தமயில் ததாிந்து தகாள்ள ஒரு வழி இருக்கிறதா? 

மைித மேபுகள் மீது தபபிதள நம்பத் தயாோக இருப்பவர்கள் ததாிந்து தகாள்ளலாம். 

இருப்பினும், கடவுளின் திட்டத்தின் பல அடிப்பதட அம்சங்கள் கூட தபரும்பாலாைவர்களுக்கு 
மர்மமாக இருப்பதால், தயவுதசய்து முழு புத்தகத்ததயும் படிக்க ரநேம் ஒதுக்குங்கள், ரமலும் 
நீங்கள் விரும்பியபடி, ரமற்ரகாள் காட்டப்பட்ட (இருப்பதற்கு மாறாக) சில ரவதவசைங்கதளப் 
பார்க்கவும். முழுதமயாக ரமற்ரகாள் காட்டப்பட்டுள்ளது) ரமலும் ததளிவுபடுத்துவதற்காக. 

விசுவாசத்தில் கீழ்ப்படிந்தவர்களுக்கு தீர்க்கதாிசை வசைங்கதளப் புாிந்துதகாள்வதன் மூலம் 
மர்மங்கதள அறியலாம். 
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ஆைால் அதவ இந்த யுகத்தில் அதைவருக்கும் ததாியப்படுத்தப்படவில்தல இப்ரபாது 
அதழக்கப்படுபவர்களுக்கு: 

11 … “யதவனுளடே ரரஜ்ேத்தின் இரகசிேத்ளத அறியும்படி உங்களுக்குக் 

றகரடுக்கப்பட்டிருக்கிறது; ஆனரல் றவளிேில் இருப்பவர்களுக்கு எல்லரம் உவளமகளரக 

வரும்” (மரற்கு 4:11) 

25 சரகாதேரே, புறஜரதிகள் முழுளம அளடயும்வளர இஸ்ரயவலுக்கு ஒரு பகுதி 
குருட்டுத்தன்ளம ஏற்பட்டது என்ற உங்கள் றசரந்த அபிப்பிரரேத்தில் நீங்கள் 

ஞரனமுள்ளவர்களரேிரரதபடிக்கு, இந்த இரகசிேத்ளத நீங்கள் அறிேரதிருப்பளத நரன் 

விரும்பவில்ளல. (யரரமர் 11: 25) 

7 ஆைால், நரம் கடவுளுளடே ஞரனத்ளத மளறமுகமரகப் யபசுகியறரம், அது மளறந்த 

ஞரனமரகிே கடவுள் நம் மகிளமக்கரக யுகங்களுக்கு முன்யப நிேமித்தரர் (1 றகரரிந்திேர் 

2:7) 

ரமலும் குறிப்பாக "கடவுளின் இரரஜ்ஜிேத்தின் மர்மம்" மற்றும் "நற்றசய்திேின் மர்மம்" (எயபசிேர் 

6:19), ccog.org இல் 100 இல் கிளடக்கும் எங்களின் இலவச தகரயட்தடயும் நீங்கள் பார்க்கலாம். 

தவவ்ரவறு தமாழிகள் . "புறஜரதிகளின் முழுளம" றதரடர்பரன, இலவச புத்தகமரன யுைிவர்சல் 
ஆஃபர் ஆஃப் சால்ரவஷன், அயபரகடரஸ்டரஸிஸ்: வரவிருக்கும் யுகத்தில் றதரளலந்து 

யபரனவர்களளக் கடவுள் கரப்பரற்ற முடியுமர? நூற்றுக்கணக்காை ரவதங்கள் கடவுளின் 
இேட்சிப்பின் திட்டத்தத தவளிப்படுத்துகின்றை , யமலும் www.ccog.org இல் ஆன்ளலனில் 

கிளடக்கும். 

அப்ரபாஸ்தலன் பவுல் எழுதிைார்: 

8 பாிசுத்தவான்கதளல்லாாிலும் சிறியவைாை எைக்கு, கிறிஸ்துவின் ஆரரே முடிேரத 

ஐசுவரிேங்களளப் புறஜரதிகளுக்குள் ரள பிேசங்கிக்கவும், 9 அந்த இேகசியத்தின் ஐக்கியம் 
என்ைதவன்று எல்லாரும் பார்க்கவும் , இந்தக் கிருளப அளிக்கப்பட்டது. யுகங்களின் 

ஆரம்பம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் எல்லரவற்ளறயும் பளடத்த கடவுளில் 

மளறக்கப்பட்டுள்ளது ; 10 இப்தபாழுது ரதவாலயத்திைால் பேரலாகத்திலுள்ள 
அதிபதிகளுக்கும் அதிகாேங்களுக்கும், 11 நம்முதடய கர்த்தோகிய கிறிஸ்து இரயசுவுக்குள் 
அவர் நிதறரவற்றிய நித்திய ரநாக்கத்தின்படி, 12 யதவனுளடே பன்மடங்கு ஞரனத்ளத 

றவளிப்படுத்தும் யநரக்கத்துடன், 12 அவாில் நமக்குத் ததாியமும் உண்டு. அவர் மீதரன 

நம்பிக்ளகேின் மூலம் நம்பிக்கத்யுடன் அணுகலாம். (எயபசிேர் 3:8-12) 
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25 ... கடவுளுளடே வரர்த்ளதளே நிளறயவற்றுவதற்கரக, உங்களுக்கரக கடவுளிடமிருந்து 

எனக்குக் றகரடுக்கப்பட்ட உக்கிரரணத்தின்படி நரன் ஊழியோரைன் . 27 புறோதிகளுக்குள்ரள 
இந்த இேகசியத்தின் மகிதமயின் ஐசுவாியங்கள் என்ைதவன்று அவர்களுக்குத் ததாிவிக்க 
ரதவன் சித்தமாைார்; (றகரயலரறசேர் 1:25-27) 

கடவுளுதடய வார்த்தத இல்லாமல் "யதட முடிேரத" பல "றசல்வங்கள்" உள்ளன. இளவ 

அடிப்பளடேில் நீண்ட கரலமரக மளறக்கப்பட்ட ளபபிள் மர்மங்கள். 

2 ஆம் நூற்றாண்டில் , ஸ்மிர்னரவின் பிஷப்/பரஸ்டர் பரலிகரர்ப் "கிறிஸ்துவின் வருதகயின் 
தீர்க்கதாிசை மர்மம்" (பாலிகார்ப், கபுவாவின் விக்டாின் துண்டுகள். ஸ்டீபன் சி. கார்ல்சன் 
தமாழிதபயர்த்தார், 2006; அவேது வருதகதயப் பற்றிய மர்மங்கள் பற்றிய விவேங்கள் இருக்கலாம். 
இலவச ஆன்தலன் புத்தகத்தில், www.ccog.org இல் கிதடக்கும், என்ற ததலப்பில்: ஆதாேம் இரயசு 
தான் தமசியா ). 

ரமலும், 2 ஆம் நூற்றாண்டில், பிஷப்கள்/பரஸ்டர்கள் இக்யனஷிேஸ் மற்றும் றமலிட்யடர ஆகியேரர் 

பல்யவறு யவதப்பூர்வ மர்மங்களளப் பற்றி அளமச்சகம் புரிந்துறகரண்டதரக எழுதினர் (எ.கர. 

இக்யனஷிேஸ் எபிசியர்களுக்கு எழுதிய கடிதம் ; தமலிட்ரடாவின் பாஸ்கா அன்று இதறவழிபாடு 
). 

ஆேம்பகால கிறிஸ்தவர்களாக மாறியவர்களுக்கு இரயசுவும் அப்ரபாஸ்தலர்களும் இந்த 
மர்மங்களில் சிலவற்தற விளக்கிைர். கடவுளின் ததாடர்ச்சியாை திருச்சதபயில் நாம் பார்க்கத் 
தயாோக இருப்பவர்களுக்காக இப்ரபாது அததச் தசய்ய முயற்சி தசய்கிரறாம். 

கடவுளின் இயல்பு 

கடவுளின் இயல்தபப் பற்றி தகாஞ்சம் புாிந்துதகாள்வது அவருதடய திட்டத்தின் மர்மங்கதள 
நன்கு புாிந்துதகாள்ள உதவும். 

“கடவுள் அன்யப” (1 யேரவரன் 4:16), “கடவுள் ஆவிேரனவர்” (ஜரன் 4:24), “றேயகரவர நல்லவர்” 

(நரஹூம் 1:7, உலக ஆங்கில ளபபிள்) , சர்வ வல்லளமயுள்ளவர் (எயரமிே்ா 32 ) என்று ளபபிள் 

கற்பிக்கிறது. :17,27), அளனத்ளதயும் அறிந்தவர் (ஏசரேர 46:9-10), யமலும் அவர் நித்திேமரனவர் 
(ஏசரேர 57:15). 

அப்ரபாஸ்தலன் பவுல் எழுதிைார்: 

7 அவருதடய கிருதபயின் ஐசுவாியத்தின்படி, அவருதடய இேத்தத்திைாரல 
பாவமன்ைிப்பும், 8 அவர் நமக்குச் சகல ஞாைத்திலும் விரவகத்திலும் தபருகச் தசய்தார், 9 

அவருதடய சித்தத்தின் இேகசியத்தத நமக்குத் ததாியப்படுத்திைார். 10 காலத்தின் 
முழுதமயின் காலக்கட்டத்தில், பேரலாகத்திலும் பூமியிலும் உள்ள அதைத்ததயும் 
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கிறிஸ்துவில் ஒன்றாகக் கூட்டிச் ரசர்ப்பதற்காக அவர் தம்தமரய ரநாக்கமாகக் தகாண்ட 
அவேது நல்ல மகிழ்ச்சி . (எரபசியர் 1:7-10) 

கடவுளின் சித்தம் தபரும்பாலாைவர்களுக்கு (இப்யபரது அளைக்கப்படரதவர்களுக்கு) ஒரு 

மர்மமரக இருப்பளதக் கவனியுங்கள், முக்கிேமரக கரலங்களின் முழுளமேின் கரலம் வளர - இது 

தீர்க்கதரிசனமரன உேிர்த்றதழுதலுக்குப் பிறகு தபரும்பாலாைவர்களுக்கு வரும். 

ஆயினும்கூட, கடவுள் தனது திட்டத்தின் அம்சங்களள நீண்ட கரலத்திற்கு முன்யப வகுத்தரர்: 

11 கர்த்தருதடய ஆரலாசதை என்தறன்தறக்கும் நிற்கும், அவருளடே இருதேத்தின் 

திட்டங்கள் தளலமுளற தளலமுளறேரக இருக்கும். (சங்கீதம் 33:11) 

18 உங்கள் பிதாக்களால் பாேம்பாியமாகப் தபற்ற உங்கள் இலக்கற்ற நடத்ததயிலிருந்து 
தவள்ளி, தங்கம் யபரன்ற றகட்டுப்யபரகும் றபரருட்களரல் நீங்கள் மீட்கப்படவில்ளல, 19 

ஆைால் கிறிஸ்துவின் விதலமதிப்பற்ற இேத்தத்தால், பழுதற்ற, களறேற்ற 

ஆட்டுக்குட்டிளேப் யபரல மீட்கப்பட்டீர்கள். 20 உலகத்ரதாற்றத்திற்கு முன்ைரே அவர் 
முன்ைறிவிக்கப்பட்டவர், ஆனரல் இந்தக் களடசிக் கரலத்தில் உங்களுக்கரக 

றவளிப்பட்டரர். (1 யபதுரு 1:18-20) 

8 பூமியில் வசிப்பவர்கள் அதைவரும் அவதே {மிருகத்ளத} வணங்குவரர்கள், உலகம் 

உண்டரனது முதல் றகரல்லப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டிேின் வரழ்க்ளக புத்தகத்தில் யாருதடய 
தபயர்கள் எழுதப்படவில்தல. (றவளிப்படுத்துதல் 13:8) 

இரயசு என்று தபாருள்படும் ஆட்டுக்குட்டி (கரண். யேரவரன் 1:29, 36) என்று ளபபிள் கூறுவது, 

மனிதர்கள் பரவம் றசய்வரர்கள் என்று கடவுளுக்குத் றதரியும் என்பளதயும், அவருக்கு நீண்ட 

கரலமரக ஒரு திட்டம் இருந்தததயும் காட்டுகிறது. 

ஏசாயா தீர்க்கதாிசி கடவுளின் திட்டத்தின் உறுதிதயப் பற்றி இததப் பதிவுதசய்ய 
தூண்டப்பட்டார்: 

8 “இளத நிளனவில் ளவத்துக் றகரள்ளுங்கள், உங்களள மனிதர்களரகக் கரட்டுங்கள்; 

மீறுபவர்கயள, நிளனவில் றகரள்ளுங்கள். 9 முந்திைதவகதள நிதைவுகூருங்கள்: நரரை 
ரதவன், யவறறரருவரும் இல்ளல; நரயன கடவுள், என்ளனப் யபரல் ேரரும் இல்ளல, 10 

ஆேம்பம் முதல் முடிதவ அறிவித்து, பண்ளடே கரலங்களிலிருந்து இன்னும் 

றசய்ேப்படரதளவகளள அறிவித்து, 'என் ஆயலரசளன நிளலத்து நிற்கும், என் 

விருப்பத்ளத எல்லரம் றசய்யவன்' என்று றசரல்லி, 11 அதழப்பு கிழக்கிலிருந்து 
ரவட்தடயாடும் பறதவ, றதரளலதூர நரட்டிலிருந்து என் ஆயலரசளனளே நிளறயவற்றும் 
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மனிதன். உண்ளமேில் நரன் அளதச் றசரன்யனன்; அளதயும் றகரண்டு வருகியறன். நரன் 

அளத யநரக்கமரகக் றகரண்யடன்; நரனும் றசய்யவன். (ஏசரேர 46:8-11) 

11 கர்த்தருதடய ஆரலாசதை என்தறன்தறக்கும் நிற்கும், அவருளடே இருதேத்தின் 

திட்டங்கள் தளலமுளற தளலமுளறேரக இருக்கும். (சங்கீதம் 33:11) 

கடவுளின் திட்டங்கள் நிதறரவறும். 

பின்வருவைவற்தறயும் கவைியுங்கள்: 

16 ரதவன் தம்முதடய ஒரேரபறாை குமாேதை விசுவாசிக்கிறவன் எவரைா அவன் 
தகட்டுப்ரபாகாமல் நித்திய ேீவதை அதடயும்படிக்கு, அவளரத் தந்தருளும் அளவுக்கு 

உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தரர். 17 ஏதைைில், கடவுள் தம்முளடே குமரரளன உலகத்திற்குக் 
கண்டனம் றசய்வதற்கரக அனுப்பவில்ளல, மரறரக அவர் மூலமரக உலகம் 

இரட்சிக்கப்படும் (யேரவரன் 3:16-17). 

அவர் நல்லவர், திட்டம்ிடுபவர், அன்பு யபரன்ற கடவுளின் சில பண்புகளள இப்யபரது நரம் 

கரண்கியறரம்: இது அவளரயும், அவர் ஏன் எளதயும் றசய்தரர் என்பதற்கரன அவரது அடிப்பளட 

உந்துதளலயும் நன்றரகப் புரிந்துறகரள்ள உதவும். 

நீங்கள் முக்கியம். நீங்கள் முக்கிேம்! கடவுள் உங்களள தனிப்பட்ட முளறேில் யநசிக்க்ிறார். 

யமலும் உங்களுக்கரக தனிப்பட்ட முளறேில் ஒரு திட்டம் உள்ளது. 
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2.  ஏன் உருவாக்கம்? ஏன் மைிதர்கள்? ஏன் சாத்தான்? உண்தம 
என்றால் என்ை? ஓய்வு மற்றும் பாவத்தின் மர்மங்கள் என்ை? 

காலங்காலமாக தத்துவஞாைிகளுக்கு இருக்கும் மிகப்தபாிய ரகள்விகளில் ஒன்று, "நாம் ஏன் 
இங்ரக இருக்கிரறாம்?" மற்தறான்று, "ஏன் ஏதாவது இருக்கிறது?" 

இந்தக் ரகள்விகளுக்காை அடிப்பதட பதில்கதள கடவுளுதடய வார்த்ததயாகிய தபபிளில் 
காணலாம். 

பிேபஞ்சத்தின் ரதாற்றம் பற்றி பல்ரவறு கருத்துக்கள் இருந்தாலும், மைிதர்கள் அதைவருக்கும் 
ஒரே தாய் என்று பல விஞ்ஞாைிகள் மற்றும் மதவாதிகள் மத்தியில் ஒருமித்த கருத்து உள்ளது (அது 
எவ்வளவு தூேம் தசல்கிறது என்பதில் சர்ச்தசகள் இருந்தாலும்). 

ஆதியாகமம் புத்தகம் 

தபாதுவாக ஆதியாகமம் எைப்படும் தபபிளின் முதல் புத்தகத்தில் கடவுள் ஏன் எததயும் 
பதடத்தார் என்பது பற்றிய சில ரயாசதைகள் நமக்குக் கிதடக்கின்றை. 

ரதவன் தாம் உண்டாக்கியதத நல்லது என்று கண்டார் என்று ஆதியாகமம் புத்தகம் மீண்டும் 
மீண்டும் காட்டுகிறது (ஆதிேரகமம் 1:4,10,12,18, 21, 25, 31). யமலும், ஏசரேரவின் பிற்கரலப் 

புத்தகம், கடவுள் பூமிளே வசிப்பதற்கரக உருவரக்கினரர் என்று நமக்குத் றதரிவிக்கிறது (ஏசரேர 

45:18). 

கடவுள் மைிதர்கதள உருவாக்குவததப் பற்றி ஆதியாகமம் இததக் கற்பிக்கிறது: 

26 அப்ரபாது கடவுள், “நம்முளடே சரேலிலும் நம் சரேலிலும் மனிதளன உருவரக்குயவரம். 

கடல் மீன்கள்யமலும், ஆகரேத்துப் பறளவகள்யமலும், கரல்நளடகள்யமலும், 

பூமிேளனத்தின்யமலும், பூமிேில் தவழும் சகல பிரரணிகளின்யமலும் அவர்கள் ஆதிக்கம் 

றசலுத்தட்டும்." 

27 எைரவ கடவுள் மைிததைத் தம் சாயலில் பதடத்தார்; கடவுளின் சரேலில் அவர் 

அவளரப் பளடத்தரர்; ஆணும் றபண்ணும் அவர்களளப் பளடத்தரர். 28 கடவுள் அவர்கதள 
ஆசீர்வதித்தார், யமலும் கடவுள் அவர்களிடம், “பலுகிப் றபருகுங்கள்; பூமிளே நிரப்பி 
அளதக் கீழ்ப்படுத்து; கடலின் மீன்கள் மீதும், ஆகரேத்துப் பறளவகள் ம் ீதும், பூமிேில் 

நடமரடும் சகல உேிர்கள் மீதும் ஆட்சி றசய்யுங்கள்." 
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29 ரமலும் ரதவன், “இயதர, பூமிறேங்கும் விளதளேக் றகரடுக்கும் மூலிளககளளயும், 

விளதகளளக் றகரடுக்கும் எல்லர மரங்களளயும் நரன் உங்களுக்குக் றகரடுத்யதன். அது 

உங்களுக்கு உணவரக இருக்கும். 30 ரமலும், பூமிேிலுள்ள எல்லா மிருகங்களுக்கும், 

ஆகரேத்தின் சகல பறளவகளுக்கும், பூமிேில் தவழும் அளனத்திற்கும், அதில் 

ஜீவனுள்ளளவகளுக்கு, ஒவ்றவரரு பச்ளச மூலிளகளேயும் உணவரகக் றகரடுத்யதன். அது 

அப்படியே இருந்தது. (ஆதிேரகமம் 1:26-30) 

கடவுள் மைிதர்கதள கடவுளின் வதகக்குப் பிறகு உருவாக்கிைார், விலங்கு வளகக்குப் பிறகு 

அல்ல. கடவுள் அடிப்பளடேில் தன்ளன மறுஉற்பத்தி றசய்கிறரர் (மல்கிேர 2:15). பூமிேில் உள்ள 

விஷேங்களள ஆளுவதற்கு மனிதர்கள் கடவுளின் சற்யற இேற்பிேல் சரேலில் 

பளடக்கப்பட்டிருப்பளதக் கரண்கியறரம் (cf. எபிறரேர் 2:5-8), மற்றும் பிற யவதங்கள் 

றதய்வமாக்கல் திட்டத்தின் ஒரு பகுதி என்று காட்டுகின்றை (cf. 1 யேரவரன் 3:2 ) 

மைிதர்களும் பதடப்புகளும் ரமாசமாக இருந்ததா? 

இல்தல. ஆதிேரகமத்தின் அடுத்த வசனம் நமக்குச் றசரல்கிறது: 

31 கடவுள் தாம் பதடத்த அதைத்ததயும் பார்த்தார், அது மிகவும் நன்றாக இருந்தது . 

எனயவ மரளலயும்  காதலயும் ஆறாம் நாள் ஆைது. (ஆதிேரகமம் 1:31) 

எைரவ, முழு மறு உருவரக்கமும் (ஆதிேரகமம் 1:3-2:3) மிகவும் நன்றரக இருந்தது, அது யபரல் 

யதரன்றுவது யபரல, மனிதர்கள் பூமிளே அடிபணிே ளவப்பதற்கரன கடவுளின் அறிவுளரகளும் 

இருக்கும் (ஆதிேரகமம் 1:28). 

ஆறாம் நாளுக்குப் பிறகு, கடவுள் ஓய்தவடுத்தார்: 

1 இவ்விதமாக வாைமும் பூமியும் அதவகளின் ரசதையும் முடிந்தது. 2 ஏழாம் நாளில் ரதவன் 
தாம் தசய்த தம்முதடய ரவதலதய முடித்தார்; 3 ரதவன் ஏழாம் நாதள ஆசீர்வதித்து, 
அததப் பாிசுத்தமாக்கிைார், ஏதைன்றால் ரதவன் சிருஷ்டித்து உண்டாக்கிை தம்முதடய 
எல்லா ரவதலகளிலிருந்தும் அவர் ஓய்ந்திருந்தார். (ஆதியாகமம் 2:1-3) 

கடவுள், சாோம்சத்தில், ஆறு நாட்களில் ஒரு உடல் பதடப்தபயும், ஏழாவது நாளில் அதிக ஆன்மீக 
பதடப்தபயும் தசய்தார். 

ஏழாவது நாதள கடவுள் ஆசீர்வதிப்பதும் அவர் அதத "நல்லது" என்று கருதிைார் என்பததக் 
காட்டுகிறது (யாத்திோகமம் 20:8 இல், "அததப் பாிசுத்தமாக தவத்திருங்கள்" என்று கூறுகிறார்). 

கடவுளுக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கிறது. 
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மைிதன் என்றால் என்ை? 

ஆதியாகமத்திலிருந்து பின்வருவைவற்தறயும் கவைியுங்கள்: 

15 பின்பு, கர்த்தரரகிே ஆண்டவர் அந்த மனிதளன ஏயதன் யதரட்டத்தில் ளவத்து, அளதக் 

கரத்துக்றகரள்ள ளவத்தரர். (ஆதிேரகமம் 2:15) 

ரதாட்டத்தத போமாிப்பதற்கும் போமாிப்பதற்கும் காேணம், அளத சிறப்பரக றசய்ே யவளல 

றசய்ே யவண்டும். 

பதழய ஏற்பாடு கற்பிக்கிறது: 

4 மனுஷதை நீங்கள் நிதைவுகூருவதற்கும்,  
நீங்கள் அவளரச் சந்திப்பதற்கு மனுபுத்திரன் ேரர்?  
5 ஏதைைில், நீங்கள் அவளரத் தூதர்களளவிடச் சற்றுத் தரழ்ந்தவர்களரக்கி,  
அவளர மகிளமேினரலும் கனத்தினரலும் முடிசூட்டினீர்கள். 

6 உமது தககளின் கிாிதயகதள அவன் ஆளுதகதசய்யும்படி தசய்தீர்;  
7 எல்லா ஆடு மாடுகதளயும் -  
வேல் மிருகங்கள்,  
8 ஆகாயத்துப் பறதவகள்,  
கடல் மீன்கள், கடல் பரளதகளளக் கடந்து றசல்லும் அளனத்ளதயும் அவருளடே 

பரதங்களுக்குக் கீயை ளவத்தீர்கள் .  

(சங்கீதம் 8:4-8) 

மைிதர்களுக்கு பூமியின் மீது ஆதிக்கம் தசலுத்தப்பட்டது (கடவுளின் ளககளின் ஒரு பகுதி). புதிே 

ஏற்பரடு இளத யமலும் விரிவுபடுத்துகிறது: 

5 நாம் ரபசுகிற வருங்கால உலகத்தத அவர் ரதவதூதர்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தவில்தல. 6 

ஆைால் ஒரு இடத்தில் ஒருவன் சாட்சி தகாடுத்து, " மனிதன் என்ன , நீ அவளனக் குறித்து 

சிந்த்ிக்கிறாய்?" அல்லது மனுபுத்திரனர ? 

7 ரதவதூதர்கதளவிடக் தகாஞ்சம் தாழ்ந்தவைாய் அவதை ஆக்கிைாய் ; மகிளமேினரலும் 

கனத்தினரலும் அவருக்கு முடிசூட்டினீர் , உமது ளககளின் கிரிளேகளின்யமல் அவளர 
நிேமித்தீர்: 8 எல்லாவற்தறயும் அவருதடய பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்திைீர். 

ஏறனன்ற்ால், அவர் எல்லரவற்ளறயும் அவருக்குக் கீழ்ப்படுத்தினரர், அவருக்குக் 

கீழ்ப்படுத்தப்படரத எளதயும் அவர் விட்டுவிடவில்ளல. ஆனரல், எல்லரயம அவருக்குக் கீழ் 

ளவக்கப்படவில்ளல என்பளத இப்யபரது நரம் கரண்கியறரம். 
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9 ஆைால் மேணத்தின் துன்பத்திற்காக ரதவதூதர்கதள விட சற்று தாழ்ந்தவோக 
ஆக்கப்பட்ட இரயசு, மகிளமேினரலும் கனத்தினரலும் முடிசூட்டப்பட்டிருப்பளதக் 

கரண்கியறரம் . கடவுளின் அருளரல் ஒவ்றவரரு மனிதனுக்கும் மரணத்ளத சுளவக்க 

யவண்டும் என்று. 

10 ஏதைன்றால், எல்லரப் றபரருட்களும் ேரருக்கரகவும், ேரரரல் எல்லரம் 

இருக்கின்றனயவர, அவர் பல மகன்களள மக்ிதமக்குக் தகாண்டு வந்து, அவர்களின் 

இரட்சிப்பின் தளலவளரப் பரடுகளின் மூலம் பரிபூரணமரக்கினரர். 

11 ஏதைன்றால், பரிசுத்தப்படுத்துகிறவர் மற்றும் பரிசுத்தமரக்கப்படுபவர்கள் இருவரும் 

ஒருவயர; 

12 நான் உமது நாமத்தத என் சரகாதேருக்கு அறிவிப்ரபன், சளபேின் நடுவியல உம்ளமப் 

புகழ்ந்து பாடுரவன். 

13 மீண்டும், நரன் அவர்மீது நம்பிக்ளக ளவப்யபன். மீண்டும், இயதர நரனும் கடவுள் 

எனக்குக் றகரடுத்த குைந்ளதகளும். 

14 பிள்தளகள் மாம்சத்திலும் இேத்தத்திலும் பங்குள்ளவர்களாயிருக்கிறபடியால், அவரும் 

அவ்வரயற அதில் பங்குறகரண்டரர். மரணத்தின் மூலம் மரணத்தின் வல்லளமயுள்ளவளன, 

அதரவது பிசரளச அைிக்கக்கூடும்; 

15 மேண பயத்திைால் வாழ்நாள் முழுவதும் அடிதமத்தைத்தில் இருந்தவர்கதள விடுவித்து 
விடுங்கள். 

16 உண்தமயாகரவ அவர் ரதவதூதர்களின் இயல்தபப் தபறவில்தல. ஆனரல் அவர் 

ஆபிரகரமின் சந்ததிளே ஏற்றுக்றகரண்டரர். 

17 ஆதலால் , ஜனங்களின் பரவங்களுக்கரக ஒப்புரவரகும்படி, யதவனுளடே கரரிேங்களில் 

இரக்கமும் உண்ளமயுமுள்ள பிரதரன ஆசரரிேரரேிருக்கும்படிக்கு, எல்லரவற்றிலும்  
அவன் தன் சரகாதேதேப்ரபால ஆக்கப்படரவண்டியதாயிருந்தது . ( எபிரேயர் 2:5-17 , KJV) 

எைரவ, பிரபஞ்சத்ளத ஆள்வது திட்டத்தின் ஒரு பகுதிேரகும். 

ஆயினும்கூட, எல்லர விஷேங்களும் இன்னும் மனித கட்டுப்பரட்டில் இல்ளல என்பதற்கரன 

கரரணங்களில் ஒன்று பின்வருமரறு: 
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23 எல்லாரும் பாவம் தசய்து, யதவனுளடே மகிளமக்குக் குளறவுபடுகிறரர்கள் (யரரமர் 3:23) 

ஆைால் பாவத்திலிருந்து நம்தம மீட்பது திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் (cf. யரரமர் 3:24-26), எனயவ 

நரம் பின்னர் ஆட்சி றசய்ே முடியும். 

விலங்குகளுடன் ஒப்பிடும்ரபாது மைிதர்களின் மர்மம் 

மைிதர்கள் தவறும் விலங்குகளா, மற்ற விலங்குகளள விட அதிக பரிணரம வளர்ச்சி 
அளடந்தவர்கள் என்று மட்டும் யவறுபடுத்திக் கரட்டுகிறரர்களர? 

இல்தல. 

இதற்கு விஞ்ஞாைிகள் ரபாோடியுள்ளைர். 

ஆைால் கடவுளுதடய வார்த்தததய ஏற்றுக்தகாள்ள விரும்புபவர்கள் புாிந்து தகாள்ள முடியும். 

மைிதர்களுக்கு மைிதைின் ஆவி உள்ளது, அயதசமேம் மற்ற விலங்குகள் உட்பட விலங்குகளுக்கு 

அந்த ஆவி இல்ளல. மனிதர்களில் ஒரு ஆவி இருக்கிறது என்ற உண்ளம பளைே மற்றும் புதிே 

ஏற்பரடுகளில் கற்பிக்கப்படுகிறது: 

8 ஆைால் மைிதைில் ஒரு ஆவி இருக்கிறது, சர்வவல்லவரின் சுவரசம் அவனுக்குப் 

புத்திதயத் தருகிறது. (யேரபு 32:8) 

11 மனுஷனுதடய ஆவிதயத் தவிே, மனுஷனுளடேளவகளள எந்த மனுஷனுக்குத் 

றதரியும்?... (1 றகரரிந்திேர் 2:11) 

கடவுள் தகாடுத்த ஆவி மைிதனுக்குள் இருப்பதத மதச்சார்பின்தமவாதிகள் ஒப்புக்தகாள்ள 
விரும்பவில்தல. 

ஆைால் இருக்கிறது. 

மைிதைின் ஆவி விலங்குகளின் வதகயிலிருந்து ரவறுபட்டது (ஒப். பிரசங்கி 3:21). 

1978 ஆம் ஆண்டு, பளைே உலகளரவிே யதவரலேம், மைித மைததப் பற்றி அறிவியலால் 
கண்டறிய முடியாதது என்ற ததலப்பில் தெர்பர்ட் டபிள்யூ. ஆம்ஸ்ட்ரரங்கின் சிறு புத்தகத்ளத 

றவளிேிட்டது . அதிலிருந்து சில பகுதிகள் இங்ரக: 

உலகப் பிேச்சிதைகதளத் தீர்க்க தபாிய மைங்களால் ஏன் முடியாது? விஞ்ஞரனிகள், 

"யபரதுமரன அறிளவக் றகரடுத்தரல், மனிதனின் அளனத்துப் பிரச்சளனகளளயும் தீர்த்து, 
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நமது தீளமகள் அளனத்ளதயும் குணப்படுத்துயவரம்" என்று கூறியுள்ளனர். 1960 முதல் 

உலக அறிவு நிதி இரட்ட்ிப்பாகியுள்ளது. ஆனரல் மனிதகுலத்தின் தீளமகளும் 

இரட்டிப்பரகிவிட்டன. … 

ஆைால் மிகப்தபாிய மைித மைங்கள் ததய்வீகமாக தவளிப்படுத்தப்பட்ட அந்த அறிதவ 
ஒருரபாதும் புாிந்து தகாள்ளவில்தல. நம்ளமப் பளடத்த கடவுள் தம்முளடே றசய்திளே 

உளடக்க முடிேரத ரகசிேக் குறியீடரக நமக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் ரபாலும். 

மிகப் தபாிய மைித மைங்கள் அந்த ேகசியக் குறியீட்தட ஒருரபாதும் உதடக்கவில்தல. 
நவீன அறிவிேலரல் புரிந்து றகரள்ள முடிேரது. உளவிேலரளர்கள் மனித மனது என்ன 

என்பளத புரிந்து றகரள்ளவில்ளல. … 

விலங்குகளின் மூதளக்கும் மைித மூதளக்கும் இதடரய வடிவம் மற்றும் கட்டுமாைத்தில் 
எந்த வித்தியாசமும் இல்தல. ேரளனகள், திமிங்கலங்கள் மற்றும் டரல்பின்களின் மூளள 

மனித மூளளளே விட றபரிேது, சிம்பின் மூளள சற்று சிறிேது. 

தே ாீதியாக மைித மூதள சற்று உயர்ந்ததாக இருக்கலாம், ஆனரல் றவளியீட்டில் உள்ள 

யவறுபரட்ளட றதரளலவிலிருந்து கணக்கிட பர்ாதுமாைதாக இல்தல. 

அப்படியாைால், மிகப்றபரிே வித்திேரசத்திற்கு என்ன கரரணம்? விஞ்ஞரனம் யபரதுமரன 

பதில் றசரல்ல முடிேரது. சில விஞ்ஞரனிகள், மூளள ஆரரய்ச்சித் துளறேில், மைித 
மூதளயில் விலங்குகளின் மூதளயில் இல்லாத சில இயற்பியல் கூறுகள் அவசியமாக 
இருக்க ரவண்டும் என்று முடிவு தசய்கின்றைர். ஆனரல் றபரும்பரலரன விஞ்ஞரனிகள் 

இேற்பிேல் அல்லரத இருப்பின் சரத்திேத்ளத ஒப்புக்றகரள்ள மரட்டரர்கள். 

ரவறு என்ை விளக்கம் உள்ளது? உண்ளமேில், மனித ம் தளயின் உடல் ரமன்தமயின் 
சிறிதளவுக்கு தவளிரய, ஆன்மீகத்தின் சரத்திேக்கூறுகளளக் கூட ஒப்புக்றகரள்ள 

விரும்பரததரல், அறிவிேலுக்கு எந்த விளக்கமும் இல்ளல. 

மைிதன் தைது தசாந்த பதடப்பாளாின் இருப்தப கூட ஒப்புக்தகாள்ள மறுக்கும் ரபாது, 
அடிப்பளட உண்ளமேரன அறிவு, உண்ளம மற்றும் புாிதல் ஆகியவற்றின் பேந்த 
கடல்கதள அவன் மைதில் இருந்து மூடிவிடுகிறான். அவர் உண்ளமக்கு பதிலரக 

கட்டுக்களதளே மரற்றும் யபரது, அவர் அளனத்து மனிதர்களிலும் மிகவும் அறிவற்றவரரக 

இருக்கிறரர், இருப்பினும் அவர் தன்ளன ஞரனி என்று கூறிக்றகரண்டரர். … 

பூமிேின் தூசிேரல் ஆனது. அவர் தனது தற்கரலிக மனித வரழ்க்ளகளே கரற்றில் இருந்து 

றபறுகிறரர், சுவரசிக்கிறரர் மற்றும் அவரது நரசிேிலிருந்து றவளியேறுகிறரர். அவருளடே 



16 

 

உேிர் இரத்தத்தில் உள்ளது (ஆதி. 9:4, 6). ஆனரல் ஒரு ஆட்யடரறமரளபலின் 

கரர்பூயரட்டரில் றபட்யரரலரக இருந்தரலும், உேிர்நரடி கரற்ளற சுவாசிப்பதன் மூலம் 
ஆக்ஸிேரைற்றப்படுகிறது. ஆதலரல் உேிர் இரத்தத்தில் இருப்பது யபரல மூச்சு "உேிர் 

மூச்சு". 

முழுக்க முழுக்கப் தபாருளால் ஆக்கப்பட்ட மைிதன், சுவரசம் அவனது தற்கரலிக உடல் 

வரழ்க்ளகளேக் றகரடுத்தவுடயன உேிருள்ள ஆன்மரவரக மரறினரன் என்பளத 

கவனமரகக் கவனியுங்கள  ். … ஆன்மர என்பது உடல் றபரருளரல் ஆனது, ஆவிேரல் 

அல்ல. 

மைித மூதளயும் விலங்குகளின் மூதளயும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிாியாைதவ என்று நான் 
விளக்கிரைன். ஆனரல் மனிதன் கடவுளின் வடிவத்திலும் வடிவத்திலும் 

பளடக்கப்பட்டரன், கடவுளுடன் ஒரு சிறப்பு உறளவப் றபற - கடவுளின் குடும்பத்தில் 
பிறக்கும் திறதைப் தபற. யமலும் கடவுள் ஆவிேரனவர் (யேரவரன் 4:24). 

இளடறவளிளேக் குளறக்க - அல்லது மனிதகுலத்ளத, முழுக்க முழுக்க யமட்டரரல் 

இேற்றப்பட்ட, கடவுளின் இரரஜ்ஜிேத்தில் ஆவிக்குரிே மனிதர்களரக மரற்றுவதற்கு, 

பின்னர் முழுவதுமரக ஆவிேரல் றதரகுக்கப்படுவதற்கும  ், அயத சமேம் மனிதனுக்கு 

கடவுளளப் யபரன்ற ஒரு மனளதக் றகரடுப்பதற்கும் - கடவுள் ஒவ்றவரரு மனிதனுக்கும் ஒரு 

ஆவிளே ளவத்தரர். 

ரயாபு 32:8ல், “மனிதனுக்குள் ஒரு ஆவி இருக்கிறது: சர்வவல்லவரின் ஏவுதல் 

அவர்களுக்குப் புத்திளேத் தருகிறது” என்று வரசிக்கியறரம். 

இது ஒரு தபாிய உண்தம, ஆனரல் மிகச் சிலயர புரிந்துறகரள்கிறரர்கள். 

இந்த ஆவிதய நான் மைித ஆவி என்று அதழக்கிரறன், ஏறனன்றரல் அது ஒவ்றவரரு 

மனிதனிடமும் உள்ளது, அது ஆவிேின் சரரம் மற்றும் முக்கிேமல்ல. இது ஒரு ஆவி நபர் 

அல்லது இருப்பு அல்ல. இது மனிதன் அல்ல, மனிதனில் உள்ள ஆவி சரரம். இது ஒரு 
ஆன்மா அல்ல - உடல் மனிதன் ஒரு ஆன்மர. மனித ஆவி மனித மூளளக்கு அறிவரற்றல் 

சக்திளே அளிக்கிறது. 

மைித ஆவி மைித வாழ்க்தகதய வழங்குவதில்தல - மனித வரழ்க்ளக உடல் இரத்தத்தில் 

உள்ளது, உேிர் சுவரசத்தரல் ஆக்ஸிஜயனற்றப்படுகிறது. 

விலங்குகளின் மூதளயில் இல்லாத மைித மூதளயில் உள்ள உடல் அல்லாத கூறு இது. 
உேிர்த்றதழுதலின் யபரது, றபரருளள ஆவிேரக மரற்றரமல், மனிதனிலிருந்து 
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றதய்வீகமரக மரறுவளத சரத்திேமரக்கும் மூலப்றபரருள் இது. என்பளத சிறிது யநரம் 

கைித்து விளக்குகியறன். 

மைிதைிடம் உள்ள இந்த ஆவிதயப் பற்றிய சில முக்கியமாை விஷயங்கதள நான் 
ததளிவுபடுத்துகிரறன். இது ஆவிேின் சரரம், றபரருளில் கரற்று எப்படி சரரமரக 

இருக்கிறயதர, அதுயபரல நீரும் இருக்கிறது. இந்த மனித ஆவி பரர்க்க முடிேரது. உடல் 

மூளள, கண்கள் மூலம் பரர்க்கிறது. ஒரு மனிதனில் உள்ள மனித ஆவி யகட்க முடிேரது. 

மூளள கரதுகள் மூலம் யகட்கிறது. இந்த மனித ஆவி சிந்திக்க முடியாது. 

மூதள சிந்திக்கிறது - ஆவி சிந்திக்கும் ஆற்றளல அளித்தரலும், அத்தளகே ஆவி இல்லரத 

மிருகத்தனமரன விலங்குகளின் மூளள மிகவும் அடிப்பளடேரன முளறேில் தவிர முடிேரது. 
. .. 

மைிதைின் அறிவின் விஷயங்கதள எந்த ஊதம மிருகமும் அறிய முடியாது என்பது 
ரபால, மனிதனிடம் உள்ள மைிதைின் ஆவி - மனித ஆவி - தவிர, மூளளேரல் மட்டுயம 

மனிதனரல் முடிேரது. யமலும், அயத வைிேில், ஒரு மனிதனரல் கூட கடவுளின் 

விஷேங்களள அறிே முடிேரது - புரிந்து றகரள்ள முடிேரது, அல்லது அவர் மற்றறரரு 

ஆவிளேப் றபறும் வளர - கடவுளின் பரிசுத்த ஆவிேரனவர். 

மற்தறாரு வழியில் கூறப்பட்டால், எல்லர மனிதர்களும் பிறப்பிலிருந்யத "மனிதனின் ஆவி" 

என்று அளைக்கப்படும் ஒரு ஆவி அவர்களிடம் உள்ளது. இந்த ஆவி மனிதன் அல்ல 

என்பளத கவனமரக கவனியுங்கள். இது மனிதனில் உள்ள ஒன்று. ஒரு மனிதன் ஒரு சிறிே 

பளிங்குக் கல்ளல விழுங்கலரம். அது மனிதனில் ஏயதர ஒன்று, ஆனரல் அது மனிதயனர 

அல்லது மனிதனரக அவனுளடே எந்தப் பகுதியேர அல்ல. மனிதன் பூமிேின் தூசிேரல் 

றசய்ேப்பட்டரன் - மரணம். இந்த மனித ஆவி ஆன்மர அல்ல. இது ஆன்மரவில் உள்ள 

ஒன்று, அதுயவ உடல் மனிதன். 

ரமலும், வசனம் 14ஐக் கவனியுங்கள்: “ஆனரல் இேற்ளகேரன மனிதன் யதவனுளடே 

ஆவியின் காாியங்கதளப் தபறுவதில்தல; அவர்களும் அவர்களள அறிே முடிேரது, 

ஏறனன்றரல் அவர்கள் ஆன்மீக ரீதிேில் பகுத்தறிந்தவர்கள். 

எைரவ, பிறப்பிலிருந்யத, கடவுள் நமக்கு ஒரு ஆவிளேக் றகரடுக்கிறரர், அளதச் சிறந்த 

வரர்த்ளத இல்லரததரல் நரன் மனித ஆவி என்று அளைக்கியறன். இது விலங்க் களின் 
மூதளயில் இல்லாத மை ஆற்றதல நமக்கு வழங்குகிறது. இன்னும் அந்த மனதின் சக்தி 
இேற்பிேல் பிரபஞ்சத்ளதப் பற்றிே அறிவுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏன்? ஏறனனில் 

அறிவு ஐந்து உடல் புலன்கள் மூலம் மட்டுயம மனித மனத்திற்குள் நுளைகிறது. 
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ஆைால் ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் பதடப்பில் கடவுள் மைிதைின் பதடப்தப 
முடிக்கவில்தல என்பததக் கவைியுங்கள். உடல் உருவரக்கம் முடிந்தது. அவர்கள் 

உருவரக்கத்தில் இந்த "மனித" ஆவி இருந்தது. … 

உடல்நிதலயிலிருந்து ஆன்மீக அதமப்பு வதே "இளடறவளிளேக் குளறக்க" கடவுள் 

எவ்வரறு திட்டமிட்டுள்ளரர் - இேற்பிேல் தளத்தில் இருந்து வரும் இயற்பியல் மைிதர்களில் 
இருந்து தன்தைப் தபருக்கிக் தகாள்ள? 

முதலாவதாக, கடவுள் உடல் மனிதனில் ஒரு "மனித" ஆவிளே ளவத்தரர். இருப்பினும், 

மனித ஆவி அல்ல, முடிவுகளள எடுப்பது, மனந்திரும்புதல் அல்லது பரத்திரத்ளத 

உருவரக்குவது. நரன் வலியுறுத்திேபடி, இந்த ஆவி உேிளரக் றகரடுக்கரது, பரர்க்கயவர, 

யகட்கயவர, உணரயவர அல்லது சிந்திக்கயவர முடியாது. இது உடல் மனிதளன, அவனது 

மூளளேின் மூலம், இவற்ளறச் றசய்ே அதிகரரம் அளிக்கிறது. ஆனரல் இந்த ஆவி 
ஒவ்றவரரு எண்ணத்ளதயும் - ஐந்து புலன்கள் மூலம் றபறப்பட்ட ஒவ்றவரரு அறிளவயும் 

பதிவு றசய்கிறது, யமலும் இது மனித வரழ்க்ளகேில் உருவரகும் - நல்லது அல்லது றகட்டது 

- எதுவரக இருந்தாலும் பதிவு தசய்கிறது. 

மைித மைிதன் களிமண்ணில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டது. கடவுள் ஒரு தளலசிறந்த 

குேவன் களிமண்ணரல் ஒரு பரத்திரத்ளத உருவரக்கி வடிவளமக்கிறரர். ஆனரல் களிமண் 

மிகவும் கடினமரக இருந்தரல், அது அவர் விரும்பும் வடிவத்திலும் வடிவத்திலும் வளளேரது. 

அது மிகவும் தமன்தமயாகவும் ஈேமாகவும் இருந்தால், குேவன் அளத வளளக்கும் இடத்தில் 

"இருக்க" உறுதி இல்ளல. 

ஏசாயா 64:8-ல் கவனிக்கவும்: “ஆனரல் இப்றபரழுது [நித்திேமரன], நீர் எங்கள் தகப்பன்; 

நரங்கள் களிமண், நீயே எங்கள் குேவன்; நரங்கள் அளனவரும் உமது கரத்தின் றசேல்கள்." 

ஆைாலும் கடவுள் நம் ஒவ்தவாருவருக்கும் அவேவர் மைததக் தகாடுத்திருக்கிறார். 
ஒருவன் கடவுளளயேர அல்லது கடவுளின் வைிகளளயேர ஒப்புக்றகரள்ள மறுத்தரல் - 

தவறுக்கு மனந்திரும்பி சரிேரன பக்கம் திரும்ப மறுத்தரல், கடவுளரல் அவளன அளைத்துச் 

றசன்று அவனில் றதய்வீக தன்ளமளே உருவரக்க முட்ியாது. ஆனரல் மனித களிமண் 

றநகிழ்வரனதரக இருக்க யவண்டும், விருப்பத்துடன் விளளவிக்க யவண்டும். மனிதன் 

விளறத்து எதிர்த்து நின்றரல், அவன் மிகவும் உலர்ந்த மற்றும் கடினமரன களிமண் 

யபரன்றவன். குேவன் அளத ஒன்றும் றசய்ே முடிேரது. அது றகரடுத்து வளளக்கரது. 

யமலும், அவர் விருப்பம், யநரக்கம் மற்றும் உறுதிப்பரடு ஆகிேவற்றில் மிகவும் குளறவரக 

இருந்தரல், கடவுள் அவதே ஓேளவு கடவுள் விரும்புகிறவோக வடிவதமக்கும்ரபாது, அவர் 



19 

 

"இருக்க மாட்டார் " - மிகவும் விரும்பத்தகரதவர், பலவீனமரனவர், குணரதிசேம் 

இல்லரதவர். இறுதிவதே தாங்குவதில்தல. அவர் யதரற்றுவ்ிடுவார். … 

அது கடவுளின் நீதியாக இருக்க ரவண்டும், ஏறனன்றரல் நம் அளனவருயம அவருக்கு 

அசுத்தமரன துணிளேப் யபரன்றவர்கள். நரம் விடரமுேற்சியுடன் அளதத் யதடி, 

விரும்பினரல், அவர் தனது அறிளவ, அவருளடே நீதிளே, அவருளடே குணத்ளத நமக்குள் 

றதரடர்ந்து புகுத்துகிறரர். ஆனரல் அதில் எங்களின் மிக முக்கியமாை பங்கு உள்ளது. … 

கடவுளின் பாிசுத்த ஆவியின் மூலம் நாம் கடவுளின் குணாதிசயத்ததப் தபறும்ரபாது, 
யமலும் யமலும் கடவுள் நம்மில் தம்ளமப் றபருக்கிக் றகரண்டிருக்கிறரர். 

இறுதியாக, உேிர்த்றதழுதலில், நரம் கடவுளரக இருப்யபரம் - நரம் பரவம் றசய்ே முடிேரத 
நிதலயில் இருப்ரபாம், ஏறனன்றரல் நரயம அளத அளமத்து, பரவத்திலிருந்து திரும்பி, 
பரவத்திற்கு எதிரரக யபரரரடி யபரரரடி, பரவத்ளத றவன்யறரம். 

கடவுளின் ரநாக்கம் நிதறரவறும்! 

ஆம், கடவுளுளடே யநரக்கம் நிளறயவறும். 

கடவுள் ஏன் ஆண்கதளயும் தபண்கதளயும் பதடத்தார்? 

மைிதர்களின் பதடப்புடன் ததாடர்புதடயது, கடவுள் ஏன் அவர்களள ஆணும் றபண்ணுமரகப் 

பளடத்தரர்? 

சாி, கடவுள் முதல் ஆணுக்கும் றபண்ணுக்கும் றசரன்னது யபரல் ஒரு றவளிப்பளடேரன கரரணம் 

இனப்றபருக்கம் றசய்ே யவண்டும்: 

28 பலுகிப் தபருகுங்கள்; பூமிளே நிரப்புங்கள்... (ஆதிேரகமம் 1:28). 

தபபிள் ஒரு குறிப்பிட்ட ததாடர்புதடய காேணத்தத அளிக்கிறது: 

14 ... உங்களுக்கும் உங்கள் இளளமக் கரல மளனவிக்கும் இளடேில் ... 

உடன்படிக்ளகேின்படி அவர் உங்கள் துளணேரகவும் உங்கள் மதைவியாகவும் 
இருக்கிறார். 15 ஆைால் ஆவியின் எஞ்சியிருந்தும் அவர் அவர்கதள ஒன்றாக்கவில்தலயா? 
ஏன் ஒன்று? அவர் றதய்வீக சந்ததிளேத் யதடுகிறரர்... (மல்கிேர 2:14bd-15) 

கடவுள் ஆண்கதளயும் தபண்கதளயும் உருவாக்கிைார், அதனரல் அவர்கள் ஒன்றரக இருக்க 

முடியும் மற்றும் இறுதிேில் றதய்வீக சந்ததிகளள (றதய்வமரக்குதலுக்கரக) உருவரக்கினரர். 
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இரயசு கற்பித்தார்: 

4 அதற்கு அவர், “ஆரம்பத்தில் அவர்களளப் பளடத்தவர் அவர்கதள ஆணும் தபண்ணுமாக உண்டாக்கிைார் 
என்பதத நீங்கள் வாசிக்கவில்தலயா ? அவன் மளனவி, இருவரும் ஒயர 

மரம்சமரேிருப்பரர்களர? 6 ஆகரவ, அவர்கள் இருவரல்ல, ஒயர மரம்சமரேிருக்கிறரர்கள். 

ஆதலரல், கடவுள் இளணத்தளத, மனிதன் பிரிக்கரதிருக் கட்டும்.” (மத்யதயு 19:4-6) 

அப்ரபாஸ்தலன் பவுல் இததப் பற்றி எழுதிைார், "இது ஒரு றபரிே மர்மம், ஆனரல் நரன் 

கிறிஸ்துளவயும் சளபளேயும் பற்றி யபசுகியறன்" (எயபசிேர் 5:32). 

கூடுதலாக, இருவரும் சாியாக ஒன்றாக மாறுவது தந்ததக்கும் குமாேனுக்கும் இதடயிலாை 
உறதவ நன்கு புாிந்துதகாள்ள உதவுகிறது (யேரவரன் 17:20-23). 

திருமண உறவு தந்ததக்கும் மகனுக்கும் இதடரய உள்ள உறதவ சித்தாிக்க உதவுகிறது 
(இருவளரயும் ளபபிள் கடவுள் என்று அளடேரளப்படுத்துகிறது, எ.கர. றகரயலரறசேர் 2:2, இது 

றபரும்பரலரனவர்களுக்கு ஒரு மர்மம்) அத்துடன் உேிர்த்றதழுதலுக்குப் பிறக்  (அது) மதம் 

மரறிே மனிதர்களுக்கு என்ன நடக்கும். ளபபிள் ஒரு மர்மம் என்றும் அளைக்கிறது, எ.கர. 1 

றகரரிந்திேர் 15:51-54). 

அப்ரபாஸ்தலன் பவுல் அன்தபப் பற்றி விவாதித்தார் மற்றும் திருமண நிதல ததாடர்பாை ரவறு 
சில ஆன்மீகப் பாடங்கதளக் தகாடுத்தார்: 

4 ... இளம் றபண்களுக்கு தங்கள் கணவர்களள யநசிக்கவும், தங்கள் குைந்ளதகளள 

யநசிக்கவும் அறிவுறுத்துங்கள் (தீத்து 2:4). 

22 மதைவிகரள, கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிவதுயபரல, உங்கள் றசரந்தக் கணவர்களுக்குக் 

கீழ்ப்படியுங்கள். 23 கிறிஸ்து சதபக்குத் ததலயாயிருப்பதுரபால, கணவன் மளனவிக்குத் 
ததலயாயிருக்கிறான். யமலும் அவர் சரீரத்தின் இரட்சகர். 24 ஆதகயால், திருச்சளப 

கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிவது யபரல, மளனவிகளும் தங்கள் றசரந்தக் கணவருக்கு 

எல்லரவற்றிலும் கீழ்ப்படிேட்டும். 

25 புருஷர்கயள, கிறிஸ்து சதபதய ரநசித்து , அவளுக்கரகத் தம்ளமயே ஒப்புக்றகரட் த்ததுரபால, 

உங்கள் மளனவிகளில் அன்புகூருங்கள் . புள்ளி அல்லது சுருக்கம் அல்லது அது யபரன்ற ஏதரவது 

இருந்தரல், ஆனரல் அவள் பரிசுத்தமரகவும், களங்கமில்லரதவளரகவும் இருக்க யவண்டும். 

(எயபசிேர் 5:22-27) 
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ஆண்கதளயும் தபண்கதளயும் உருவாக்குவதற்காை மற்தறாரு காேணம், இந்த வரழ்க் தகயில் 
உடல் ரவறுபாடுகள் இருந்தாலும், தம்பதிகள் இயேசுவுடன் மகிளமப்படுத்தப்படுவளத 

சரத்திேமரக்குவதரகும் (யரரமர் 8:16-17). ஒன்றரக யவளல றசய்வது (ஆதிேரகமம் 1:28; பிரசங்கி 
4:9-12) மற்றும் இந்த வரழ்க்ளகேில் ஒன்றரக துன்பப்படுவது கூட ஆண்-றபண் யஜரடிகளுக்கரன 

திட்டத்தின்  ஒரு பகுதியாகும் (யரரமர் 8:16-17). 

வேலாற்றிலிருந்து சில படிப்பிதைகதளயும் பார்ப்ரபாம்: 

30 விசுவாசத்திைாரல எாிரகாவின் சுவர்கள் ஏழு நாட்கள் சுற்றி வதளக்கப்பட்டபின் 
இடிந்து விழுந்தை. 31 விசுவாசத்திைாரல ோகாப் என்ற ரவசி சமாதாைத்ரதாரட 
ஒற்றர்கதள ஏற்றுக்தகாண்டரபாது, நம் பாதவர்கரளாரட அழியவில்தல. 32 ரமலும் நான் 
என்ை தசால்லுரவன்? கிதியேரன், பரரரக் , சிம்யசரன், றேப்தர, தரவீது, சரமுயவல் மற்றும் 

தீர்க்கதரிசிகளளப் பற்றிச் றசரல்லக் காலம் தவறிவிடும் . றநருப்பு, வரளின் முளனேில் இருந்து 

தப்பித்தது, பலவீனத்தரல் பலம் றபற்றது, யபரரில் வீரம் அதடந்தது , 

யவற்றுகிரகவரசிகளின் பளடகளள விரட்டிேது. 35 தபண்கள் தங்கள் மாித்ரதாதே 
உயிர்த்ததழுப்பிைார்கள். மற்றவர்கள் சிறந்த உேிர்த்றதழுதளலப் றபறுவதற்கரக, 

விடுதளலளே ஏற்கரமல், சித்திரவளத றசய்ேப்பட்டனர். 36 இன்னும் சிலருக்கு ஏளைங்கள் 
மற்றும் கதசயடிகள் , ஆம், சங்கிலிகள் மற்றும் சிதறவாசம் ரபான்ற ரசாததைகள் 
இருந்தை. 37 அவர்கள் கல்தலறிந்தார்கள், இரண்டரக றவட்டப்பட்டரர்கள், 

யசரதிக்கப்பட்டரர்கள், வரளரல் றகரல்லப்பட்டரர்கள். அவர்கள் றசம்மறிேரடு மற்றும் 

றவள்ளரட்டுத் யதரல்களில் அளலந்து திரிந்தனர், அவர்கள் ஆதரவற்றவர்களரகவும், 

துன்புறுத்தப்பட்டவர்களாகவும், துன்புறுத்தப்பட்டவர்களரகவும் இருந்தனர் - அவர்களில் 
38 

உலகம் தகுதியற்றது. அவர்கள் பரளலவனங்களிலும் மளலகளிலும், குளககளிலும் 

பூமிேின் குளககளிலும் அளலந்தரர்கள். 39 இவர்கதளல்லாரும், விசுவரசத்தினரயல 

நற்சரட்சிளேப் றபற்று, வரக்குத்தத்தத்ளதப் தபறவில்தல; 40 அவர்கள் நம்ளமப் பிரிந்து 

பாிபூேணோகாதபடிக்கு , யதவன் நமக்குச் சிறந்தளதக் றகரடுத்தரர் . (எபிறரேர் 11:30-40) 

ஆண்களும் தபண்களும் நம்பிக்தக தகாண்டிருந்தைர் மற்றும் வாக்குறுதிகளுக்கு வாாிசுகளாக 
இருந்தைர் - சமமரக. யமலும் ஆண்கள் மற்றும் றபண்கள் இருவரும் சாியாைவர்களாக இருக்க 
ரவண்டும். யமலும் இது நமக்கு சிறப்பரக இருக்கும். 

எந்த ரநாக்கத்திற்காக? 

நித்தியம் முழுவதும் அன்தப ஒரு தைித்துவமாை வழியில் தகாடுக்க. 

அப்ரபாஸ்தலன் பவுல் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எழுதியது ரபால் (திருமணமரன தம்பதிகள் 

மட்டுமல்ல): 
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12 ரமலும், கர்த்தர்  உங்கதளப் தபருகச் தசய்து, ஒருவரிறலரருவர் மற்றும் 

அளனவரிடத்திலும் அன்ளப றபருகச் றசய்வரரரக ... (1 றதசயலரனிக்யகேர் 3:12) 

ஆணாக இருந்தாலும் சாி, தபண்ணாக இருந்தாலும் சாி, மைிதர்கள் அன்தபக் தகாடுப்பதத 
ரநாக்கமாகக் தகாண்டவர்கள். அதைவாிடமும் அன்தப அதிகாிப்பது நித்தியத்தத சிறப்பாக 
தசய்யும். 

மைிதர்களுக்கு என்ை நடந்தது? 

கடவுள் முதலில் மைிதர்கதளப் பதடத்தரபாது, அவர்கதள ஆசீர்வதித்தார் (ஆதியாகமம் 1:28). 
அவர் உருவாக்கிய அதைத்தும் (மைிதர்கள் உட்பட) "மிகவும் நல்லது" (ஆதியாகமம் 1:31) என்றும் 
கூறிைார். 

ரமலும், தபபிள் குறிப்பாகப் ரபாதிப்பததக் கவைியுங்கள்: 

29 … கடவுள் மைிததை ரநர்தமயாகப் பதடத்தார், ஆைால் அவர்கள் பல திட்டங்கதளத் 
ரதடிைர். (பிேசங்கி 7:29) 

ஏரதன் ரதாட்டத்தில், கடவுள் முதல் உண்தமயாை மைிதர்களாை ஆதாம் மற்றும் ஏவாளுக்கு 
(ஆதியாகமம் 3:20) அவர்களுக்கு உண்தமயில் ரததவயாை அதைத்ததயும் தகாடுத்தார். 

அவர்கள் சுத்தமாை மற்றும் இைிதமயாை சூழல், உணவு, மற்றும் தசய்ய ஏதாவது இருந்தது 
(ஆதியாகமம் 2:8-24). அவர்கள் அடிப்பதடயில் சத்தியத்தின்படி வாழ்ந்தார்கள். 

ஆைால் தபரும்பாலாரைாருக்கு மர்மமாக இருக்கும் கண்ணுக்கு ததாியாத ஆவி உலகமும் 
உள்ளது. ரதவததகதள உள்ளடக்கிய கண்ணுக்குத் ததாியாத ஒரு மண்டலம் உள்ளது. மைிதர்கள் 
பதடக்கப்படுவதற்கு முன், மூன்றில் ஒரு பங்கு ரதவதூதர்கள் கலகம் தசய்து, இப்ரபாது சாத்தான் 
என்று அதழக்கப்படும் ஒரு எதிாிதயப் பின்ததாடர்ந்ததாக தபபிள் காட்டுகிறது 
(தவளிப்படுத்துதல் 12:4). 

காலப்ரபாக்கில், சாத்தான் (காண். தவளிப்படுத்துதல் 12:9) ஒரு பாம்பாகத் ரதான்றிைான். பின்ைர் 
ஏவாளிடம் கடவுள் அவர்கதளத் தடுத்து நிறுத்துகிறார் என்று கூறிைார் (ஆதியாகமம் 3:1,4-5). 

பாம்பு தன் தந்திேத்தால் ஏவாதள ஏமாற்றியது (2 தகாாிந்தியர் 11:3). கடவுளின் வார்த்தததய நம்ப 
ரவண்டாம் என்று சாத்தான் ஏவாளிடம் தசான்ைான் (ஆதியாகமம் 3:2-4). அவர் ஏவாளின் 
தைிப்பட்ட ஆதசகள் மற்றும் மாதயக்கு முதறயிட்டார், ரமலும் அவள் கடவுளுக்குக் 
கீழ்ப்படியாமல் சாத்தானுக்குச் தசவிசாய்க்கத் ரதர்ந்ததடுத்தாள் (ஆதியாகமம் 3:6). அவளுதடய 
கணவர் ஆதாம் அங்ரக ஏவாளுடன் இருந்தார், ரமலும் அவர் பாவம் தசய்து அவளுடன் இருக்க 
ரவண்டும் என்று முடிவு தசய்தார் (ஆதியாகமம் 3:6b). 

ஊகச் தசருகல்: மைித ஆயுட்காலம் 
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ஆதியாகமம் புத்தகத்தின் முதல் ஐந்து அத்தியாயங்களுக்குப் பிறகு, 900 ஆண்டுகளுக்கும் 
ரமலாக வாழும் சிலதேப் பார்க்கிரறாம். 

ஆதாம் மற்றும் ரநாவா ரபான்ற ஆேம்பகால மக்கள் ஏன் இவ்வளவு காலம் வாழ்ந்தார்கள்? 

யூத வேலாற்றாசிாியர் ரோசிஃபஸ், கடவுள் அவர்களுக்கு உணவு "தபாருத்தம்" 
இருந்ததால், ஆேம்பகால ததாழில்நுட்பங்கதள உருவாக்க அவர்களுக்கு ரநேம் 
தகாடுப்பதற்காக இது ஓேளவுக்கு காேணம் என்று கூறிைார் (பழங்கால புத்தகம் 1, 3:9). 

இருப்பினும், தவளித்ரதாற்றத்தில், மக்கள் நீண்ட ஆயுதள வாழ கடவுள் அனுமதித்ததற்கு 
ஒரு காேணம், அவர்கள் பாவத்தின் விதளவுகதளயும் கடவுளுதடய வழிகளிலிருந்து விலகி 
வாழ்வததயும் அவர்கள் நன்றாகக் காண முடியும் என்பதாகும். எடுத்துக்காட்டாக, 
மாசுபாட்டின் விதளவுகள் 21 ஆம் நூற்றாண்டில் இருப்பததப் ரபால விதேவாகத் 
ததாியவில்தல. ரமலும், நீண்ட ஆயுதளக் தகாண்டிருப்பது, மைிதர்கள் தங்கதளத் 
தாங்கரள உள்வாங்கிக் தகாண்டிருக்கும் சமூக மற்றும் பிற பிேச்சதைகதள நன்றாகப் 
பார்க்க அவர்களுக்கு உதவியிருக்கும். 

மைிதர்கள் உலகத்தத சிறப்பாகச் தசய்யவில்தல என்பதத அவர்கள் காண்பார்கள். 
எைரவ, அவர்கள் உயிர்த்ததழுந்த பிறகு (தவளிப்படுத்துதல் 20:11-12), அவர்கள் கடவுளின் 
வழியில் தசல்லாத தவறுகதள நன்றாக உணர்ந்துதகாள்வார்கள். 

பிற்கால ததலமுதறயிைர் தபரும் தவள்ளத்ததப் பார்த்திருப்பார்கள் (அது பல 
சமூகங்களின் வேலாற்றுப் பதிவுகளில் உள்ளது) அத்துடன் கடவுளின் வழிதய 
உண்தமயாக வாழ்வதற்கு மாறாக, சாத்தாைின் வழிகாட்டுததலப் பின்பற்றும் 
மைிதகுலத்தின் எதிர்மதறயாை விதளவுகதளப் பார்த்திருப்பார்கள். 

, பிற்காலச் சந்ததியிைர் குறுகிய ஆயுதள வாழ்வது நல்லது என்று கடவுள் தீர்மாைித்தார் 
குறுகிய காலத்திற்கு கஷ்டப்படுவார்கள். துன்பத்ததக் குதறப்பரத கடவுளின் திட்டம் 
(காண். புலம்பல் 3:33). 

சாத்தான் மற்றும் அவைது ரபய்களின் மர்மம் 

ஆைால் ஏவாள் மட்டும் ஏமாற்றப்படவில்தல. "பதழய காலத்துப் பாம்பு" "உலகம் முழுவததயும் 
ஏமாற்றும் பிசாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் அதழக்கப்பட்டது" (தவளிப்படுத்துதல் 12:9) என்று 
புதிய ஏற்பாடு கூறுகிறது. 

சாத்தான் ஒரு தபாய்யன் என்றும் தபாய்களின் தந்தத (ோன் 8:44) என்றும் இரயசு கற்பித்தார். 

முதலில், சாத்தான் லூசிபர் என்று அதழக்கப்பட்டான் (ஏசாயா 14:12), அதாவது "ஒளிதயத் 
தாங்குபவர்". அவர் ஒரு "ரகருப்" (எரசக்கிரயல் 28:14). ஒரு ரகருப் என்பது சிறகுகள் தகாண்ட 
ரதவதூதர் ஆகும், அதன் பாத்திேங்களில் கடவுளின் கருதண இருக்தகயில் இருப்பதும் அடங்கும் 
(யாத்திோகமம் 25:18-20; எரசக்கிரயல் 28:14,16). 
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லூசிபர் அடிப்பதடயில் பூேணமாைவோகவும் (cf. எரசக்கிரயல் 28:15) மற்றும் கவர்ச்சிகேமாை 
மைிதோகவும் (cf. எரசக்கிரயல் 28:17) பதடக்கப்பட்டார். ஆைால் அந்த முழுதம நிதலக்கவில்தல 
(எரசக்கிரயல் 28:15). 

கடவுள் லூசிபதேயும் ரதவதூதர்கதளயும் பதடத்தார், ஆைால், ஒரு வதகயில், அவர்களில் 
குணாதிசயங்கள் உருவாகும் வதே அவர்களின் பதடப்பு முழுதமயதடயவில்தல. இப்ரபாது 
கடவுளால் குணாதிசயங்கதள உடைடியாக ஒன்றாக இதணக்க முடியாது - அவர் அவ்வாறு 
தசய்தால், அடிப்பதடயில் அவர் சில வதகயாை "கணிைி-கட்டுப்படுத்தப்பட்ட" ரோரபாதவ 
உருவாக்குவார். இது ஆவி உயிாிைங்களுக்கும் மைிதர்களுக்கும் தபாருந்தும். 

கடவுள் ரநர்தமயாை குணத்தத உடைடியாக உருவாக்கிைால், எந்த ஒரு பாத்திேமும் இருக்காது, 
ஏதைன்றால் ஒரு தைி நபாின் தைி நபாின் திறன், உண்தமதயப் பற்றிய தைது தசாந்த அறிதவ 
அதடயவும், அவருதடய / அவதள தசாந்தமாக்கிக் தகாள்ளவும். முடிவு, மற்றும் தவறுக்கு பதிலாக 
சாியாைதத பின்பற்ற விருப்பம். ரமலும் உருவாக்கப்பட்ட தைிநபர் அந்த முடிதவ எடுக்க 
ரவண்டும். ரவறு வார்த்ததகளில் கூறுவதாைால், தைிமைிதன், மைிதன் அல்லது ரதவதத, 
அவைது/அவள்/அதன் தசாந்த பதடப்பில் ஒரு பங்கு உள்ளது. 

தபரும்பாலாைவர்களுக்கு இது ஒரு புதிோக உள்ளது, ஏதைைில் சிலர் இதத முழுதமயாக புாிந்து 
தகாள்ளவில்தல. 

ஏரதன் ரதாட்டத்தில் நடந்த சம்பவத்திற்கு முன்ரப, சாத்தான் "தன் வழிகளில் பாிபூேணமாக" 
இருந்தான் (எரசக்கிரயல் 28:11-15), ஆைால் பின்ைர் அவன் தபருதமக்கும் அக்கிேமத்திற்கும் 
அடிபணிந்தான் என்று தபபிள் காட்டுகிறது என்பதத புாிந்து தகாள்ளுங்கள் . பூமி (எரசக்கிரயல் 
28:15b-17; ஏசாயா 14:12-14). அவர் கடவுளின் எதிாியாக ஆைார் (சாத்தான் என்றால் எதிாி), 
நீதியாை குணத்தத சாியாகக் கட்டிதயழுப்புவதற்குப் பதிலாக. 

ஆதியாகமம் 1:1-ன் ஆேம்பகால உருவாக்கத்திற்குப் பிறகு, குழப்பம் ஏற்பட்டது மற்றும் 
ஆதியாகமம் 1:2 இல் பூமி "பாழதடந்தது" (ISV, GNB) என்பதற்கு அவருதடய கலகம் ஒரு காேணம். 
எைரவ கடவுள் பின்ைர் "பூமியின் முகத்தத புதுப்பிக்க" தசன்றார் (சங்கீதம் 104:30), அதில் "மறு-

உருவாக்கம்" ரபாது அவர் தசய்த காாியங்கதள உள்ளடக்கியது (ஆதியாகமம் 1:3-31; 2:1-3). 

அது ஏன் எந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது? 

சாி, புதுப்பித்தல் ("மறு-உருவாக்கம்"), பிசாசு அழிக்கக்கூடியதத கடவுளால் சாிதசய்ய முடியும் 
என்பததக் காட்டுகிறது. எதிர்காலத்தில் அததச் தசய்ய கடவுள் ஒரு திட்டத்தத தவத்திருப்பதாக 
ரவதம் காட்டுகிறது (எ.கா. சட்டம் 3:19-21; ஏசாயா 35:1-2). 

லூசிஃபர் "முழுதமயின் முத்திதே, ஞாைம் நிதறந்தவர், அழகுடன் பூேணமாைவர்" (எரசக்கிரயல் 
28:12) என்று தபபிள் கற்பிக்கிறது என்பதத ரமலும் கவைியுங்கள். 

ஒரு ரதவததயாக, லூசிபருக்கு உடல் ாீதியாை உணவு ரததவயில்தல. 

லூசிஃபர் அதைத்ததயும் தவத்திருந்தார். 
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ஆயினும்கூட, அவர் பாவம் தசய்தார் (2 ரபதுரு 2:4 க்கு மற்ற சில ரதவதூதர்கள் தசய்தது ரபால்) 
மற்றும் அவருடன் ரதவதூதர்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதிதய பூமிக்கு இழுத்தார் (தவளிப்படுத்துதல் 
12:4) (1 தகாாிந்தியர் 6 இன் படி ரதவதூதர்கள் பின்ைர் கடவுளுதடய மக்களால் 
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள்: 3) 

லூசிஃபர் மற்றும் அவேது கிளர்ச்சி, "எல்லாவற்தறயும் தபற்ற" உயிாிைங்கள் கூட விஷயங்கதள 
ரமாசமாக்குவதற்கு கிளர்ச்சி தசய்ய முடியும் என்பததக் காட்டியது. பின்ைர், "எல்லாவற்தறயும் 
தபற்ற" முதல் மைிதர்கதளயும் கடவுளுக்கு எதிோக கலகம் தசய்ய அவர் வற்புறுத்திைார் 
(ஆதியாகமம் 3:1-6). 

எைரவ, கடவுள் மைிதர்களுக்குத் ரததவயாை அதைத்ததயும் தகாடுத்தால், வறுதம இருக்காது, 
ததய்வீக குணம் இல்லாமல், மக்கள் தங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இன்னும் பிேச்சிதைகதள 
ஏற்படுத்துவார்கள் என்பததக் காட்ட இது உதவுகிறது. 

கடவுள் ஏன் சாத்தாதை ஏமாற்ற அனுமதிக்கிறார் ? 

சாத்தாைின் கலகம் கடவுளின் திட்டத்தத முறியடித்ததா? 

இல்தல. 

ஆைால், “காற்றின் வல்லதமயின் அதிபதியாை” (எரபசியர் 2:2) சாத்தான் தன்னுதடய சுயநலம் 
மற்றும் கீழ்ப்படியாதம தசய்திதய ஒளிபேப்புகிறான் என்று தபபிள் காட்டவில்தலயா? "இந்த 
யுகத்தின் கடவுள்" (2 தகாாிந்தியன் 4:4) என்று மைிதகுலத்தின் தபரும்பாலாைவர்களின் மைதத 
பிசாசு "குருடு" தசய்யவில்தலயா? 

ஆம் மற்றும் ஆம். 

பிசாசாகிய சாத்தான் “உலகம் முழுவததயும் ஏமாற்றுகிறான்” (தவளிப்படுத்துதல் 12:9) என்று 
தபபிள் கற்பிக்கவில்தலயா? 

ஆம். 

அப்படியாைால், சாத்தானும் அவனுதடய ரபய்களும் மக்கதள ஏமாற்றுவதற்கும் பூமியில் மற்ற 
பிேச்சிதைகதள ஏற்படுத்துவதற்கும் கடவுள் ஏன் அனுமதித்தார்? 

இேண்டு காேணங்கள் உள்ளை. 

அப்ரபாஸ்தலைாகிய பவுல் நமது காலத்தத "இந்த தற்ரபாததய தபால்லாத யுகம்" (கலாத்தியர் 
1:4) என்று அதழத்தார், இது வேவிருக்கும் சிறந்த யுகத்தத குறிக்கிறது. 

இருப்பினும், சாத்தான் முன்பு கடவுதள நிோகாித்ததிலிருந்து நம் காலத்தில் அவனுதடய சக்தியில் 
ஏரதனும் இருக்க அனுமதிக்கப்படுவது ஏன்? 
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சாத்தாைின் தசல்வாக்கு நமக்கு பாடங்கதளக் கற்றுக்தகாள்ள உதவுகிறது, ரமலும் அது 
இல்லாததத விட ரவகமாக குணத்தத உருவாக்குகிறது. ரவகமாக, அதைால் நாம் 
எதிர்தகாள்வதன் மூலம் ரநர்தமயாை குணத்தத தவன்று உருவாக்க முடியும், அரத ரபால் 
தவறாை வழியில் தசல்வதன் பலதை விதேவாகக் காணலாம். நீங்கள் பாவத்தத எதிர்க்கும் 
ஒவ்தவாரு முதறயும் நீங்கள் ஆன்மீக ாீதியில் பலம் தபறுவீர்கள். 

சில ரநேங்களில் கடிைமாக இருந்தாலும், இந்த முடுக்கம் குதறவாை ஒட்டுதமாத்த துன்பத்தத 
விதளவிக்கிறது. 

இதத விளக்க உதவும் சில விஷயங்கதளப் பார்ப்ரபாம். 

நிலக்காித் துண்டு ரபான்ற கார்பதைக் கருதுங்கள். இது ஒப்பீட்டளவில் எளிதில் உதடந்துவிடும், 
ஆைால் அது தீவிே அழுத்தத்தின் கீழ் இருந்தால் அது ஒரு தவேமாக மாறும் - இது கடிைமாை 
இயற்தக தபாருட்களில் ஒன்றாகும். எைரவ, பலவீைமாைவர் அழுத்தத்தின் மூலம் பலமாகிறார். 
கிறிஸ்தவர்கள், உலகில் பலவீைமாக இருந்தாலும் (1 தகாாிந்தியர் 1:26-29), 1 தகாாிந்தியர் 3:12-

ன்படி சுத்திகாிக்கப்பட்ட தங்கம், தவள்ளி அல்லது விதலயுயர்ந்த கற்கள் ரபான்ற 
தூய்தமயாைவர்களாக இருக்க ரவண்டும் என்று தபபிள் கற்பிக்கிறது. 

அடுத்து, நீங்கள் தூக்க முடியாத சில கைமாை தபாருதளக் கடக்க விரும்புகிறீர்கள் என்று 
கற்பதை தசய்து பாருங்கள். நீங்கள் கைமாை தபாருதளப் பார்க்கலாம், ஆைால் அது அதத 
நகர்த்தாது. நீங்கள் ஒரு நாதளக்கு இருபது நிமிடங்கள் அல்லது அதற்கு ரமல் உங்கள் தககதள 
வதளக்கலாம், அது உங்கள் தககதள தகாஞ்சம் பலப்படுத்தலாம்-ஆைால் அதிகமாக இல்தல-

அல்லது ஏரதனும் மாற்றத்தத ஏற்படுத்த பல ஆண்டுகள் ஆகலாம். 

அல்லது நீங்கள் தகயாளக்கூடிய அதிக எதடயுடன் ரவதல தசய்யலாம். அவற்தறத் தூக்குவது 
உங்கள் தககதளத் தூக்குவதத விட கடிைமாக இருக்கும். 

எவ்வாறாயினும், எதடதயத் தூக்குவது உங்கள் தககதள தவறுமரை வதளப்பதத விட 
வலிதமயாக்குவது மட்டுமல்லாமல், இந்த வதகயாை உடற்பயிற்சியாைது, உங்கள் தககதள 
மிகவும் குறுகியதாக கடக்க ரபாதுமாை ரநேத்தத எடுக்கும். 

இப்ரபாது அதத கருத்தில் தகாள்ளுங்கள்: 

1962 ஆம் ஆண்டில், விக்டர் மற்றும் மில்ட்தேட் ரகார்ட்தெல், க்ரேடில்ஸ் ஆஃப் எமிைன்ஸ் 
என்று அதழக்கப்படும் 413 "பிேபலமாை மற்றும் விதிவிலக்காை திறதமயுள்ள நபர்களின்" 
ஒரு தவளிப்படுத்தும் ஆய்தவ தவளியிட்டார். அத்ததகய மகத்துவத்தத உருவாக்கியது 
என்ை, இந்த சிறந்த மக்களின் வாழ்க்தக முழுவதும் என்ை தபாதுவாை நூல் 
இயங்கக்கூடும் என்பததப் புாிந்துதகாள்ள அவர்கள் பல ஆண்டுகளாக முயற்சித்தைர். 

வியக்கத்தக்க வதகயில், மிகச் சிறந்த உண்தம என்ைதவன்றால், கிட்டத்தட்ட 
அதைவரும், 392, அவர்கள் யாோக மாறுவதற்கு மிகவும் கடிைமாை ததடகதள கடக்க 
ரவண்டியிருந்தது. (ரொலி ஸ்தவட், டிம் ொன்சல், 1987, ரவர்ட் புக்ஸ் பப்ளிஷர், ப. 134) 

பிசாசு ஏன் இருக்கிறான் என்பதற்கும் இந்த உதாேணங்களுக்கும் என்ை சம்பந்தம்? 
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மைிதகுலத்தத ரசாதிக்க பிசாதச அனுமதிப்பது அடிப்பதடயில் நமது தசாந்த குதறபாடுகதள 
சமாளிக்கவும், கடவுளின் உதவியுடன் நீதியாை குணத்தத வளர்க்கவும் தசயல்முதறதய 
துாிதப்படுத்துகிறது (பிலிப்பியர் 4:13; யாக்ரகாபு 4:7). இதன் இறுதி முடிவு என்ைதவன்றால், 
மக்கள் விதேவாகவும், குதறவாை துன்பங்கதளச் சமாளிக்கவும் முடியும் (cf. புலம்பல் 3:33; 1 
ரபதுரு 4:12-13 ; 3 ரயாவான் 2). 

இந்த யுகத்தில் கடவுள் உங்கதள அதழத்தால், நீங்கள் தகயாளக்கூடியதத விட சாத்தாைாரலா 
அல்லது பல்ரவறு இச்தசகளிைாரலா நீங்கள் ரசாதிக்கப்படுவதத அவர் அனுமதிக்க மாட்டார் (1 
தகாாிந்தியர் 10:13). 

சாத்தாதையும் பல்ரவறு ரசாததைகதளயும் எதிர்ப்பது உங்கதள ஆன்மீக ாீதியில் 
பலப்படுத்துகிறது (யாக்ரகாபு 1:12, 4:7) ரமலும் எதிர்காலத்தில் மற்றவர்களுக்கு உதவ உங்களுக்கு 
உதவும் (cf. 1 ரயாவான் 4:21). கடவுளுதடய வார்த்ததயின் உண்தமதய நீங்கள் நம்புவதத 
சாத்தான் விரும்பவில்தல. 

உண்தமயின் மர்மம் 

ரகம்பிாிட்ஜ் அகோதி 'உண்தமதய' பின்வருமாறு வதேயறுக்கிறது: 

உண்தம ஒரு சூழ்நிதல, நிகழ்வு அல்லது நபர் பற்றிய உண்தமயாை உண்தமகள்: 

உண்தம என்பது உண்தமயாை துல்லியமாை ஒன்று. ஆயினும்கூட, தத்துவவாதிகள், தபாது 
மக்கள் மற்றும் ததலவர்கள் நீண்ட காலமாக உண்தமதயப் பற்றி ஆச்சாியப்படுகிறார்கள். 

எைரவ, ரகம்பிாிட்ஜ் அகோதி 'முதறயாை' உண்தமதய எவ்வாறு வதேயறுக்கிறது என்பததக் 
கவைிப்ரபாம்: 

தபரும்பாலாை மக்களால் உண்தமயாகக் கருதப்படும் ஒரு உண்தம அல்லது தகாள்தக: 

ஆைால் ரமற்கூறியதவ எப்ரபாதும் உண்தமயாக இருக்காது. மற்றும் பலர் அதத நீண்ட 
காலமாக உணர்ந்திருக்கிறார்கள். ஆயினும்கூட, பலர் "முதறயாை" உண்தம யதார்த்தத்தத 
கருதுகின்றைர் மற்றும் உண்தமயாை உண்தம ரபான்ற முழுதமயாைவற்தற ஏற்கவில்தல. 
ஆைால் தைிப்பட்ட அல்லது கூட்டு நம்பிக்தககள் தபரும்பாலும் உண்தமயாக இருக்காது. 
மைிதர்களுக்குப் பதிலாக, உண்தமயாகரவ, கடவுளின் ஆரலாசதைதயப் தபறுபவர்களுக்கு 
எதிோக தபபிள் எச்சாிக்கிறது (ஏசாயா 30:1; 65:12b). பாவம் ஒரு காேணி (cf. ஏசாயா 59:2a). 

இரயசுவிடம் ரபசும் ரபாது, ரோம அேசியார் தபான்டியஸ் பிலாத்து சத்தியத்ததப் பற்றி ரகட்டார்: 

37 எைரவ பிலாத்து அவாிடம், "அப்படியாைால் நீ அேசைா?" என்று ரகட்டான். 

அதற்கு இரயசு, “நான் அேசன் என்று நீங்கள் தசால்வது சாிதான். இந்த காேணத்திற்காக 
நான் பிறந்ரதன், இந்த காேணத்திற்காக நான் சத்தியத்திற்கு சாட்சியாக உலகிற்கு 
வந்ரதன். உண்தமயுள்ள அதைவரும் என் குேதலக் ரகட்கிறார்கள். 
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38 பிலாத்து அவாிடம், "உண்தம என்றால் என்ை?" அவர் இததச் தசான்ைபின், அவர் 
மீண்டும் யூதர்களிடம் தசன்று, அவர்களிடம், "நான் அவர் மீது ஒரு குற்றமும் 
காணவில்தல" என்றார். (ரயாவான் 18:37-38) 

பிலாத்து உண்தமதயப் பற்றி பல வாதங்கதளக் ரகட்டறிந்தார், ரமலும் அதத யாோலும் சாியாக 
வதேயறுக்க முடியாது என்று முடிவு தசய்தார். 

பிலாத்துவின் கதடசி ரகள்விக்கு இரயசு பதிலளிக்கவில்தல என்றாலும் , பிலாத்து பதிதல 
எதிர்பார்க்காமல் தவளிரய தசன்றது ரபால் ததாிகிறது. ஆைால் உண்தமயுள்ளவர்கள் தமக்கு 
தசவிசாய்ப்பார்கள் என்று இரயசு கூறிைார். 

பிலாத்துதவ சந்திப்பதற்கு சற்று முன்பு, உண்தம என்ைதவன்று இரயசு தசான்ைதாக ோன் 
பதிவு தசய்தார்: 

17 உமது சத்தியத்திைால் அவர்கதளப் பாிசுத்தப்படுத்துங்கள். உங்கள் வார்த்தத உண்தம. 
(ரயாவான் 17:17) 

தபபிள், கடவுள் தபாய் தசால்ல முடியாது என்று ரபாதிக்கிறது (எபிரேயர் 6:18, தீத்து 1:2). 

எைரவ, கடவுள் தசால்வததல்லாம் உண்தம என்று முடிவு தசய்யலாம். 

இப்ரபாது, இது சுற்றறிக்தகயாகக் கருதப்படும், குறிப்பாக தபபிதள உண்தம என்று 
ஏற்றுக்தகாள்பவர்களுக்கு. இருப்பினும், கடவுள் இருக்கிறார் என்றும் அவருதடய வார்த்தத 
உண்தம என்றும் நீங்கள் நிரூபித்தவுடன் ( கடவுளின் இருப்பு தர்க்காீதியாைதா மற்றும் இரயசு 
அததச் தசய்யும் தமசியா என்பதற்கு ஆதாேம் ரபான்ற புத்தகங்கள் எங்களிடம் உள்ளை), பின்ைர் 
கடவுளுதடய வார்த்தத என்று முடிவு தசய்வது தர்க்காீதியாைது. எது உண்தம என்பதத 
மதிப்பிடுவதற்காை தேமாகும். 

தபாய் என்பது உண்தமக்கு எதிோை ஒன்று. எைரவ, ஏரதா ரமாதலில் உள்ளது எத்ததை ரபர் 
நம்புவதாகக் கூறிைாலும், கடவுளின் மூல ஏவப்பட்ட வார்த்தத உண்தமயல்ல. 

“தங்கள் மைசாட்சிரய வழிகாட்டியாக இருக்க ரவண்டும்” என்று பலர் நம்புகிறார்கள். ஆைால் 
கடவுளின் ஆவி இல்லாமல், மாம்ச மைம் உண்தமதயப் பகுத்தறிய முடியாது (1 தகாாிந்தியர் 2:14) 
இதயம் மிகவும் தபால்லாததாக இருக்கும் (எரேமியா 17:9). 

இரயசு தசான்ைததயும் கவைியுங்கள்: 

4 ... "மனுஷன் அப்பத்திைால் மாத்திேமல்ல, ரதவனுதடய வாயிலிருந்து புறப்படும் 
ஒவ்தவாரு வார்த்ததயிைாலும் பிதழப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறது." (மத்ரதயு 4:4) 

கடவுள் பதடத்த தபாருட்களிலிருந்து மைிதர்கள் தோட்டிதய உற்பத்தி தசய்கிறார்கள். ஆைால் 
வாழ்வதற்காை உண்தமயாை வழி கடவுளுதடய வார்த்தததயப் பின்பற்றுவரத. 

அப்ரபாஸ்தலன் பவுல் எழுதிைார்: 
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13 இதைாரலரய நாங்கள் கடவுளுக்கு இதடவிடாமல் நன்றி கூறுகிரறாம், ஏதைைில் 
நீங்கள் எங்களிடமிருந்து ரகட்ட கடவுளின் வார்த்தததய நீங்கள் தபற்றரபாது, அதத 
நீங்கள் மைிதாின் வார்த்ததயாக அல்ல, அது உண்தமயாகரவ, கடவுளுதடய 
வார்த்ததயாக ஏற்றுக்தகாண்டீர்கள், அதுவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். விசுவாசிக்கிற 
உங்களில் ரவதல தசய்கிறது. 14. ஏதைன்றால், சரகாதேரே, நீங்கள் யூரதயாவில் கிறிஸ்து 
இரயசுவுக்குள் இருக்கிற ரதவனுதடய சதபகதளப் பின்பற்றுகிறவர்களாைீர்கள். (1 
ததசரலாைிக்ரகயர் 2:13-14a). 

 7 ... சத்திய வார்த்தத, (2 தகாாிந்தியர் 6:7) 

13 உைது இேட்சிப்பின் சுவிரசஷமாகிய சத்திய வசைத்ததக் ரகட்டபின், நீங்களும் அவதே 
நம்பிைீர்கள்; (எரபசியர் 1:13) 

5 … பேரலாகத்தில் உங்களுக்காக தவக்கப்பட்டுள்ள நம்பிக்தகதய, சுவிரசஷத்தின் 
சத்தியத்தின் வார்த்ததயில் நீங்கள் முன்பு ரகட்டீர்கள், (தகாரலாதசயர் 1:5) 

உண்தம தபரும்பாலாைவர்களுக்கு ஒரு மர்மமாக இருக்கிறது , ஏதைன்றால் 
தபரும்பாலாைவர்கள் கடவுளின் உண்தமயாை வார்த்தததய முழுதமயாக நம்பவில்தல (cf. 
தகாரலாதசயர் 1:5,-6 ,25 -27; 1 ததசரலாைிக்ரகயர் 2:13) அல்லது நற்தசய்தியின் நற்தசய்திகதளப் 
புாிந்துதகாள்வதில்தல. இேட்சிப்பின். சாத்தாைால் வஞ்சிக்கப்பட்ட மற்ற மைிதர்கள் மீது அதிக 
நம்பிக்தக உள்ளது (தவளிப்படுத்துதல் 12:9). இரயசு கூறிைார்: 

8 “இந்த ேைங்கள் தங்கள் வாயிைால் என்ைிடத்தில் வந்து, தங்கள் உதடுகளிைால் 
என்தைக் கைம்பண்ணுகிறார்கள்; 9 அவர்கள் மனுஷருதடய கற்பதைகதள 
உபரதசங்களாகப் ரபாதித்து, வீணாக என்தை ஆோதிக்கிறார்கள். (மத்ரதயு 15:8-9) 

கடவுளுதடய வார்த்தததய விட மற்ற மைிதர்கள் மீது அதிக நம்பிக்தக தவப்பது வீண் 
வணக்கத்திற்கு வழிவகுக்கிறது மற்றும் மக்கதள சத்தியத்திலிருந்து விலக்குகிறது. 

ஆைாலும், உண்தமதய அறிய முடிகிறது. 

அப்ரபாஸ்தலன் ரயாவான் எழுதிைார்: 

31 பின்பு இரயசு தம்தம விசுவாசித்த யூதர்கதள ரநாக்கி: நீங்கள் என் வார்த்ததயில் 
நிதலத்திருந்தால் தமய்யாகரவ என் சீஷர்கள். 32 நீங்கள் உண்தமதய அறிவீர்கள், சத்தியம் 
உங்கதள விடுததலயாக்கும்." (ரயாவான் 8:31-32) 

46 … நான் உண்தமதயச் தசான்ைால், நீங்கள் ஏன் என்தை நம்பவில்தல? 47 ரதவைால் 
உண்டாைவன் ரதவனுதடய வார்த்ததகதளக் ரகட்கிறான்; ஆதகயால் நீங்கள் 
ரகட்கவில்தல, ஏதைன்றால் நீங்கள் கடவுளுதடயவர்கள் அல்ல. (ரயாவான் 8:46-47) 

37 … நான் சத்தியத்திற்கு சாட்சியாக உலகிற்கு வந்ரதன். உண்தமயுள்ள அதைவரும் என் 
குேதலக் ரகட்கிறார்கள் (ரயாவான் 18:37). 
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6 நாம் அவரோடு ஐக்கியம் தகாண்டிருக்கிரறாம் என்று தசால்லி, இருளில் நடந்தால், நாம் 
தபாய் தசால்கிரறாம், உண்தமதயச் தசய்ய மாட்ரடாம். 7 அவர் ஒளியில் இருப்பது ரபால 
நாமும் ஒளியில் நடந்தால், நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் கூட்டுறவு தகாள்கிரறாம், அவருதடய 
குமாேைாகிய இரயசு கிறிஸ்துவின் இேத்தம் சகல பாவங்கதளயும் நீக்கி நம்தமச் 
சுத்திகாிக்கும். (1 ரயாவான் 1:6 - 7) 

4 "நான் அவதே அறிரவன்" என்று தசால்லி, அவருதடய கட்டதளகதளக் 
கதடப்பிடிக்காதவன் தபாய்யன், அவனுக்குள் உண்தம இல்தல. 5 எவரைா, அவனுதடய 
வார்த்தததயக் கதடப்பிடிக்கிறாரைா, அவைிடத்தில் ரதவனுதடய அன்பு 
பூேணமாயிருக்கும். இதன் மூலம் நாம் அவாில் இருக்கிரறாம் என்பதத அறிரவாம். 6 

அவாில் நிதலத்திருப்பதாகச் தசால்பவர் அவர் நடந்தபடிரய தானும் நடக்க ரவண்டும். (1 
ரயாவான் 2:4-6) 

18 என் குழந்ததகரள, நாம் வார்த்ததயாலும் நாவிலாமலும், தசயலிலும் உண்தமயிலும் 
அன்புகூருரவாம். 19 இதன் மூலம் நாம் உண்தமதயச் சார்ந்தவர்கள் என்பதத அறிந்து, 
அவருக்கு முன்பாக நம் இதயங்கதள உறுதிப்படுத்துரவாம். (1 ரயாவான் 3:18-19) 

3 ஏதைன்றால், சரகாதேர்கள் வந்து, நீங்கள் சத்தியத்தில் நடப்பதுரபால, உங்களுக்குள் 
இருக்கும் சத்தியத்ததக் குறித்துச் சாட்சி தகாடுத்தரபாது நான் மிகவும் 
சந்ரதாஷப்பட்ரடன். 4 என் பிள்தளகள் சத்தியத்தில் நடக்கிறார்கள் என்பததக் 
ரகட்பததவிட எைக்குப் தபாிய சந்ரதாஷம் இல்தல. (3 ோன் 3-4) 

தபபிள் என்ை தசால்கிறது என்றாலும், சத்தியம் கடவுளுதடய வார்த்ததயாக இருப்பதற்கும் 
கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிபவர்கள் நன்றாகப் புாிந்துதகாள்வதற்கும் உள்ள ததாடர்பு பலருக்கு ஒரு 
மர்மமாக இருக்கிறது. 

ோன் பின்வருவைவற்தறயும் எழுதிைார்: 

3 ... பாிசுத்தவான்களின் ோோரவ, உமது வழிகள் நீதியும் உண்தமயுமாைதவ! 
(தவளிப்படுத்துதல் 15:3) 

நடப்பது , சத்தியத்தின்படி வாழும்ரபாது சத்தியத்தத நன்றாகப் புாிந்துதகாள்ள உதவுகிறது. 

கிறிஸ்தவர்களாக, கடவுளின் வார்த்ததயால் புைிதப்படுத்தப்பட்ட (ரயாவான் 17:17), நாம் 
"சத்தியத்தின் வார்த்தததய சாியாகப் பிாிக்க ரவண்டும்" (2 தீரமாத்ரதயு 2:15), அரத ரநேத்தில் " 
உலக மற்றும் தவற்று உதேயாடதலத் தவிர்க்க ரவண்டும், ஏதைன்றால் அது ரமலும் 
வழிவகுக்கும். ததய்வபக்தியின்தம ” (2 தீரமாத்ரதயு 2:16, NASB). எைரவ, உலக மதங்களுடன் 
சமேசம் தசய்வததத் தவிர்க்கிரறாம். 

ஆைால் பல பண்டிதர்கள் கூறுவது ரபால் விஞ்ஞாைம் தபபிளுக்கு முேணாக இருந்தால் என்ை 
தசய்வது? 

சாி, "கடவுள் உண்தமயாக இருக்கட்டும், ஆைால் ஒவ்தவாரு மைிதனும் தபாய்யர்" (ரோமர் 3:4). 
கடவுளின் வார்த்தததய நம்புங்கள். 
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புதிய ஏற்பாட்டு காலங்களில் கூட, பிளைளே 'அறிவியல்' என்று அளைத்தவர்கள் இருந்தனர். 

அறிவிப்பு: 

20 ஓ தீயமரத்யதயு, உன் நம்பிக்தகக்குக் கட்டுப்பட்டததக் காத்துக்தகாள். 

21 சிலர் விசுவாசத்ததக் குறித்து தவறிதழத்திருக்கிறார்கள். (1 தீயமரத்யதயு 6:20-21, KJV) 

எைரவ, சத்திேத்ளத எதிர்க்கும் அறிவுஜீவித் தளலவர்களரல் தவறரக வைிநடத்தப்பட்ட 

கிறிஸ்துளவக் யகரருபவர்களும் உள்ளனர். 

அப்ரபாஸ்தலன் ரயாவான் எழுத தூண்டப்பட்டார்: 

26 உங்கதள ஏமாற்ற நிதைப்பவர்கதளக் குறித்து இதவகதள உங்களுக்கு 
எழுதியுள்ரளன். (1 யேரவரன் 2:26) 

பல்ரவறு விஞ்ஞாைிகள் ஏமாற்றும் மற்றும்/அல்லது கடவுளுளடே வரர்த்ளதக்கு உடன்படரத 

உண்ளமகள் தங்களிடம் இருப்பதரக நிளனத்திருக்கிறரர்கள். அவர்களின் தவறரன தகவல்களுக்கு 

விை யவண்டரம். 

கடவுள் இருக்கிறார் (விவேங்களுக்கு, இலவசப் புத்தகத்ததப் பார்க்கவும், ஆன்தலைில் ccog.org 
என்ற ததலப்பில்: கடவுளின் இருப்பு தர்க்காீதியாைதா?) மற்றும் அவேது வார்த்தததய 
உண்தமக்காக நம்பலாம். தபபிள் எச்சாிக்கிறது, " மனுஷதை நம்புகிற மனுஷன் [c] துர்நாற்றம் " 
(எரேமியா 17:5). 

சிலதேப் பற்றி அப்ரபாஸ்தலன் பவுல் தீரமாத்ரதயுவுக்கு பின்வருமாறு எழுதிைார்: 

7 எப்தபாழுதும் கற்றுக்தகாள்வரதாடு, சத்திேத்தின் அறிளவ ஒருயபரதும் அளடே 

முடிேரது. 8 ோன்ரைெ ம் ேம்ப்ரேெ ம் ரமாரசதய எதிர்த்து நின்றதுரபால , இவர்களும் 

சத்திேத்ளத எதிர்க்கிறரர்கள்; 9 ஆைால் அவர்கள் ரமலும் முன்ரைற மாட்டார்கள், 

ஏறனன்றரல் அவர்களின் முட்டரள்தனம் அளனவருக்கும்  தவளிப்படும் (2 தீயமரத்யதயு 

3:7-9) 

பலர் தாங்கள் எப்தபாழுதும் கற்றுக்தகாண்டிருப்பதாகவும் சத்தியத்தில் ஆர்வம் காட்டுவதாகவும் 
கூறுகின்றைர், ஆைால் தபரும்பாலாைவர்கள் உண்தமயாை உண்தமதய எதிர்க்கின்றைர். 

இறுதிக் காலத்தில் உண்தம ஒரு அாிதாை தபாருளாக கணிக்கப்பட்டது: 

12 ஆம், கிறிஸ்து இரயசுவில் ரதவபக்தியுடன் வாழ விரும்புகிற அதைவரும் 
துன்புறுத்தப்படுவார்கள். 13 ஆைால், தபால்லாதவர்களும் வஞ்சகர்களும் ரமலும் ரமலும் 
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ரமாசமாகி, ஏமாற்றி, ஏமாற்றப்படுவார்கள். 14 ஆைால், நீங்கள் கற்றுக்தகாண்ட மற்றும் 
உறுதியளிக்கப்பட்ட விஷயங்கதள நீங்கள் யாாிடமிருந்து கற்றுக்தகாண்டீர்கள் என்பதத 
அறிந்து, அவற்தறத் ததாடே ரவண்டும் ( 2 தீரமாத்ரதயு 3:12-14) 

நீங்கள் "சத்தியத்தின் மீதுள்ள அன்பு" ( 2 ததசரலாைிக்ரகயர் 2:10) ரபாதுமாைதாக இருந்தால், 
அததச் தசயல்படுத்திைால், வேவிருக்கும் ஒரு தபாிய வஞ்சகத்திலிருந்து நீங்கள் தப்பிக்கலாம் ( 2 
ததசரலாைிக்ரகயர் 2:7-12), மற்றும் அதிலிருந்து விடுபடலாம். ஒரு பயங்கேமாை "ரசாததை 
ரநேம்" பூமி முழுவதற்கும் வருகிறது (தவளிப்படுத்துதல் 3:7-10). 

ஓய்வு மர்மம் 

ஓய்வு ஒரு மர்மமாக இருக்கும் என்று ததாியவில்தல என்றாலும், அது பலருக்கு மாறிவிட்டது. 

ஏழாம் நாதள கடவுள் ஆசீர்வதித்தார் என்று தபபிள் காட்டுகிறது (ஆதியாகமம் 2:2-3). மைிதர்கள் 
ரதர்ந்ததடுக்கும் எந்த நாதளயும் கடவுள் ஆசீர்வதித்ததாக தபபிள் கற்பிக்கவில்தல. மக்கள் 
"மனுஷருக்குக் கீழ்ப்படிவததக் காட்டிலும் கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிய ரவண்டும்" (அப்ரபாஸ்தலர் 
5:29). 

கடவுள் மைிதர்களுக்கு வாோந்திே உடல் ஓய்வு தகாடுத்தார். மைிதர்கள் அதத 
தவத்துக்தகாள்ளும்படி அவர் ஏற்பாடுகதளச் தசய்கிறார் (காண். யாத்திோகமம் 16:5; 
ரலவியோகமம் 25:18-22). 

நீண்ட காலமாக, ஏழு நாட்களுக்குப் பதிலாக ஆறு நாட்கள் ரவதல தசய்வதன் மூலம் பலவற்தறச் 
தசய்ய முடியும் என்பதத உணர்ந்து பலர் ஆச்சாியப்படுகிறார்கள். ஆைால் அதுதான் உண்தம. 

ரமலும் மக்கள் ரவதத்ததப் புாிந்து தகாள்ளாததால், தபரும்பாலாைவர்களுக்கு இது ஒரு 
புதிோகரவ உள்ளது. 

கடவுள் எரசக்கிரயல் தீர்க்கதாிசிதய எழுத தூண்டிைார்: 

26 அவளுதடய ஆசாாியர்கள் என் சட்டத்தத மீறி, என்னுளடே பரிசுத்தமரன 

கரரிேங்களளத் தீட்டுப்படுத்தினரர்கள்; அவர்கள் பரிசுத்தம் மற்றும் அசுத்தம் என்று 

யவறுபடுத்திப் பரர்க்கவில்ளல; என் ஓய்வுநரட்களுக்குத் தங்கள் கண்களள 

மளறத்துக்றகரண்டரர்கள், அதனரல் நரன் அவர்களுக்குள்யள தீட்டுப்பட்யடன். 

(எயசக்கியேல் 22:26) 

பல மதத் ததலவர்கள் கடவுளின் சட்டத்தத மீறுகிறார்கள் மற்றும் அவர்கள் ஓய்வு நாட்களுடன் 
ததாடர்புதடய தங்கள் கண்கதள மதறக்கிறார்கள். தம சப்பாத்ஸ் என்பது வாோந்திே சப்பாத் 
மற்றும் வருடாந்தே சப்பாத்துகதளக் குறிக்கிறது, அதவ கடவுளின் புைித நாட்கள் என்றும் 
அதழக்கப்படுகின்றை. சப்பாத்துகள் உடல் ஓய்வு / மறுசீேதமப்பு மற்றும் ஆன்மீக 
புத்துணர்ச்சிக்காை ரநேம். 
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ஏழு நாள் வாேப் படங்கள், மைிதர்கள் தங்கள் ரவதலதயச் தசய்வதற்கும், ஏழாவது நாளில் 
ஓய்தவடுப்பதற்கும் கடவுள் ஆறு நாட்கதளக் தகாடுத்தது ரபால, கடவுள் மைிதகுலத்திற்கு ஆறு 
'ஆயிேம் ஆண்டு நாட்கதளக்' தகாடுத்தார் (cf. சங்கீதம் 90:4; 2 ரபதுரு 3:8 ) மைிதகுலத்தின் 
ரவதலதயச் தசய்யுங்கள், ஆைால் பின்ைர் ஆயிே வருட அேசாட்சியில் 'ஏழாவது ஆயிேம் ஆண்டு 
நாளில்' வாழ ரவண்டும் (cf. தவளிப்படுத்துதல் 20:4-6). 

அப்ரபாஸ்தலர் 2:14-17 ) இருப்பது பற்றிய புதிய ஏற்பாட்டு ரபாததைகளுடன் நன்றாக 
ஒத்துப்ரபாகிறது, இது இரயசு தம்முதடய பூமிக்குாிய ஊழியத்தத முடிக்கும் ரபாது ( எபிரேயர் 1:1-

2 ) பின்ைர் ததாடங்கியது. ஆறாயிேம் ஆண்டுகளின் கதடசி இேண்டு நாட்கள் அந்த வதக 
வாேத்தின் கதடசி நாட்களாக இருக்கும். 

இந்த 6,000 ஆண்டுகால ரயாசதை முதலில் எலியா தீர்க்கதாிசியின் பள்ளியில் கற்பிக்கப்பட்டது 
என்று யூத பாேம்பாியம் கற்பிக்கிறது ( பாபிரலாைிய டால்முட்: சன்தெட்ாின் 97a). 

இேண்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும் அதற்கு முந்ததய மூன்றாம் நூற்றாண்டுகளிலும், 
கிரேக்க-ரோமன் புைிதர்கள் மற்றும் ஆயர்கள் ஐரேைியஸ் (ஐரேைியஸ். அட்வர்சஸ் ரொிெஸ், 
புத்தகம் V, அத்தியாயம் 28:2-3; 29:2) மற்றும் ெிப்ரபாலிடஸ் (ெிப்ரபாலிடஸ். ஆன் தி 
தெக்ொதமரோன் , அல்லது ஆறு நாட்கள் ரவதல) 6,000-7,000 ஆண்டுகதளப் புாிந்துதகாண்டு 
கற்பித்தார், அத்துடன் வாோந்திே சப்பாத் ஆயிேமாண்டு ஓய்வு காலத்தத (ஆயிேம் வருடங்களில் 
ஏழாவது) சித்தாிப்பதாக அறிக்தக தசய்தார். 

ஆைால் கான்ஸ்டன்தடன் ரபேேசாின் 4 ஆம் நூற்றாண்டின் எழுச்சிக்குப் பிறகு , பலர் இததக் 
கற்பிப்பதத நிறுத்திைர். அசல் கத்ரதாலிக்க திருச்சதபயின் நம்பிக்தககள் என்ற ததலப்பில் 
ccog.org இல் ஆன்தலைில் கிதடக்கும் இலவச புத்தகத்தில் ஆேம்பகால நம்பிக்தககள் பற்றி 
ரமலும் காணலாம் . 

கிரேக்க-யரரமன் கத்யதரலிக்கர்கள் 6000 வருடக் யகரட்பரட்ளட அதிகரரப்பூர்வமரக 

யபரதிக்கவில்ளல என்றரலும், இந்த 6,000 வருட கரலத்தில் பிசரசும் மனிதகுலமும் றமரத்த 

துன்பங்களளக் குளறப்பதற்கும், எல்லர மனிதர்களளயும் பரிபூரணமரக்குவதற்கும் தவறரன 

வைிேில் றசல்ல கடவுள் அனுமதித்துள்ளார். ேரர் அவருக்கு றசவிசரய்ப்பரர்கள் - இந்த யுகத்தியலர 

அல்லது வரப்யபரகும் யுகத்தியலர. 

ஏன் 6,000 ஆண்டுகள்? 

மைிதர்கள் தங்களுக்குச் சிறந்ததாகக் கருதும் பலவிதமாை வாழ்க்தக முதறகதள முயற்சி தசய்ய 
இதுரவ ரபாதுமாைதாக இருக்கும் என்று கடவுள் முடிவு தசய்ததாகத் ரதான்றுகிறது - யமலும் 

ஆதரம் மற்றும் ஏவரளுக்குப் பிறகு பல தளலமுளறகளுக்கு அந்த வரய்ப்பு கிளடத்திருக்கிறது. 

எனயவ, ஆேிரக் கணக்காை ஆண்டுகளாக, நீதிறமரைிகள் 14:12 மற்றும் 16:25-ல் உள்ள கூற்றுகள் 

, “மனுஷனுக்கு ஒரு வைி இருக்கிறது, ஆனரல் அதன் முடிவு மரணத்தின் வைி ” என்பளத மனிதர்கள் 

பின்னர் நன்றரகப் பரர்க்க முடியும். சரி. 
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அந்த 6,000 ஆண்டுகளின் முடிவில் இந்த உலகம் மிகவும் யமரசமரகிவிடும் என்று கடவுள் 

அறிந்திருந்தார், "அந்த நரட்கள் குளறக்கப்படரவிட்டரல், ஒரு மரம்சமும் இரட்சிக்கப்படரது" 

(மத்யதயு 24:22). 

வருவார் , பரிசுத்தவரன்கள் உேிர்த்றதழுப்பப்படுவரர்கள், கிரகத்தில் உேிர்கள் காப்பாற்றப்படும், 

கடவுளுளடே ரரஜ்ேத்தின் ஆேிர வருடப் பகுதி நிறுவப்படும் (கரண். றவளிப்படுத்துதல் 20:4-6) 

ரமலும் இது தபரும்பாலாைவர்களுக்கு ஒரு மர்மமாகரவ உள்ளது. 

ஏசாயா எழுத தூண்டப்பட்ட ஒன்தறக் கவைியுங்கள்: 

11 திக்குமுக்காடும் உதடுகளாலும், ரவதறாரு தமாழியாலும் அவர் இந்த மக்களிடம் 
ரபசுவார், 12 "ரசார்ந்துரபாைவர்கதள இதளப்பாறச் தசய்யும் ஓய்வு இதுரவ" என்றும், 
"இது புத்துணர்ச்சியூட்டுவதாகும்" என்றும் அவர் கூறிைார் ; ஆைாலும் அவர்கள் 
ரகட்கவில்தல. (ஏசாயா 28:11-12) 

கடவுள் ஓய்தவடுப்பதாக வாக்களிக்கிறார், ஆைால் “தடுக்கிடும் உதடுகளாலும் ரவதறாரு 
நாவிைாலும்”—தவறாை ரபாததைகள் மற்றும் தமாழிதபயர்ப்புச் சிக்கல்கள்—ஒவ்தவாரு வாேமும் 
கடவுள் அளித்திருக்கும் புத்துணர்ச்சியூட்டும் ஓய்தவ தபரும்பாலாரைார் ஏற்றுக்தகாள்வதில்தல. 

எபிரேயாின் புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகத்தில், இேண்டு தவவ்ரவறு கிரேக்க வார்த்ததகள் 
பயன்படுத்தப்பட்டு, தபரும்பாலும் ஆங்கிலத்தில் "ஓய்வு" என்று தமாழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளை. 
ஆங்கிலத்தில் தமாழிதபயர்க்கப்பட்டால், அதவ கடாபாசிஸ் மற்றும் சப்பாத்திஸ்ரமாஸ் . பல 
தமாழிதபயர்ப்பாளர்கள் அந்த இேண்டு வார்த்ததகதளயும் ஒரே மாதிாியாக தவறாக 
தமாழிதபயர்த்துள்ளதால், பலர் குழப்பமதடந்துள்ளைர். எபிரேயர் 4:9 இல் சப்பாட்டிஸ்ரமாஸ் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது , அரதசமயம் எபிரேயர் 4:3 ரபான்ற இடங்களில் கட்டபாசிஸ் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது . 

எதிர்கால "ஓய்வு" ( கட்டாதபௌசிஸ் ) - கடவுளின் ோஜ்யம் - ஆன்மீக இஸ்ரேல் (எபிதேயர் 4:3) 
க்குள் நுதழவதால், அவர்களுக்கு ஒரு சப்பாத்திஸ்ரமாஸ் உள்ளது - இது இப்ரபாது ஓய்வு நாதளக் 
கதடப்பிடிக்கிறது (எபிரேயர் 4:9 ) கிறிஸ்தவர்கள் இப்ரபாது வாோந்திே ஓய்வுநாதள 
எதிர்ரநாக்கிக் தகாண்டிருப்பது ரபாலரவ கடவுளுதடய ோஜ்யத்தின் எதிர்கால 'ஓய்வு'க்குள் 
நுதழவார்கள் என்பரத இதன் தபாருள். இந்த யுகத்தில், கடவுளின் மக்கள் கடவுதளப் ரபாலரவ 
அரத நாளில் விடாமுயற்சியுடன் ஓய்தவடுக்க ரவண்டும் (எபிரேயர் 4: 9-11a), "ஒருவரும் 
கீழ்ப்படியாதமயின் அரத மாதிாியின்படி விழக்கூடாது" (எபிதேயர் 4:11b). 

கடவுளின் ஓய்வு நாட்கதளப் பற்றிய தவறாை தமாழிதபயர்ப்புகள் மற்றும் மத ஆசிாியர்களின் 
'கண்கதள மதறத்தல்' காேணமாக, தபபிள் ஓய்வு இன்னும் பலருக்கு ஒரு மர்மமாக உள்ளது. 

பாவத்தின் மர்மம் 

பாவம் என்றால் என்ை என்ற குழப்பம் பலருக்கு உள்ளது. 
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பலர் அதத வதேயறுப்பது ரபால் தசயல்படுகிறார்கள். 

ஆைாலும், பாவத்தத வதேயறுப்பது கடவுள்தான், மைிதர்கள் அல்ல. 

பாவம் என்றால் என்ை? 

தபபிள் அதத எப்படி வதேயறுக்கிறது என்பது இங்ரக: 

4 பாவம் தசய்கிறவன் அக்கிேமத்ததயும் தசய்கிறான், பாவம் அக்கிேமம். (1 ரயாவான் 3:4, 
NKJV) 

4 பாவம் தசய்பவன் அக்கிேமத்ததயும் தசய்கிறான் ; மற்றும் பாவம் அக்கிேமம். (1 ோன் 3:4, 
DRB) 

4 பாவம் தசய்யும் ஒவ்தவாருவரும் சட்டத்தத மீறுகிறார்கள், உண்தமயில், பாவம் 
அக்கிேமம். (1 ோன் 3:4, EOB புதிய ஏற்பாடு) 

4 பாவம் தசய்கிற எவனும் நியாயப்பிேமாணத்ததயும் மீறுகிறான் ; (1 ரயாவான் 3:4, KJV) 

என்ை சட்டம்? 

கடவுளின் சட்டம், அவருதடய வார்த்ததயில் உள்ளது (cf. சங்கீதம் 119:11), அதில் பத்துக் 
கட்டதளகள் அடங்கும் (cf. 1 ரயாவான் 2:3-4; சங்கீதம் 119:172; www இல் கிதடக்கும் இலவச 
புத்தகத்ததயும் பார்க்கவும். ccog.org, என்ற ததலப்பில்: பத்து கட்டதளகள்: த டிகாலாக், 
கிறித்துவம் மற்றும் மிருகம் ). 

பாவம் தசய்ய யாரும் கட்டாயப்படுத்தப்படவில்தல என்றாலும், எல்லாரும் பாவம் 
தசய்திருக்கிறார்கள் என்று தபபிள் ரபாதிக்கிறது (ரோமர் 3:23). 

மைிதர்கள் ஏன் பாவம் தசய்கிறார்கள்? 

ஏவாளும் ஆதாமும் பாவம் தசய்த அரத காேணத்திற்காக. அவர்கள் சாத்தான் மற்றும்/அல்லது 
அவர்களின் இச்தசகளால் ஏமாற்றப்பட்டைர். 

சாத்தான் உலகம் முழுவததயும் ஏமாற்றிவிட்டான் (தவளிப்படுத்துதல் 12:9). மைிதகுலம் 
முழுவததயும் பாதிக்கவும் ஏமாற்றவும் அவர் தன்ைால் முடிந்த ஒவ்தவாரு தீய எண்ணத்ததயும் 
பயன்படுத்திைார். சாத்தான் தைது தத்துவத்தத ததாதலதூேத்தில் பேப்பிைான் (cf. எரபசியர் 2:2) - 
வீண், காமம் மற்றும் ரபோதச ஆகியவற்றிற்கு முதறயிடுகிறது. 

மதறந்த சுவிரசஷகர் தலோய் தநஃப் பின்வருவைவற்தறக் கவைியுங்கள்: 

நாம் ஒவ்தவாருவரும் சிறுவயதிலிருந்ரத இந்த வஞ்சகமாை குண்டுதவடிப்பில் 
ஈடுபட்டுள்ரளாம். சாத்தான் தவறாை எண்ணங்கதளப் புகுத்துவதற்கு இந்த முதறதயப் 
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பயன்படுத்திைான், ரமலும் ஆதாம் ஏவாதளப் ரபாலரவ தவறாை முடிவுகதள எடுப்பதற்கு 
நம்தமச் தசல்வாக்கு தசலுத்த சூழதலயும் சூழ்நிதலதயயும் பயன்படுத்துகிறான். 

நாம் பிறந்தரபாது, கடவுளின் மீது அல்லது அவருதடய பாிபூேண வழி மீது எங்களுக்கு 
தவறுப்ரபா, பதகரயா இல்தல. கடவுள் இருக்கிறார், அல்லது நாம் வாழ்வதற்கு அவருக்கு 
சாியாை வழி இருக்கிறது என்பது கூட எங்களுக்குத் ததாியாது. ஆைால் தக்க சமயத்தில் 
நாமும் சாத்தாதைப் ரபாலரவ சுயநலம், ரபோதச மற்றும் காமம், நம் தசாந்த வழிதய 
விரும்புதல் ரபான்ற மைப்பான்தமதய வளர்த்துக் தகாண்ரடாம். 

நாம் சிறு குழந்ததகளாக இருந்தரபாது, கிறிஸ்து தசான்ைததப் ரபால நாமும் 
இருந்திருக்கலாம் (மத்ரதயு 18:3, 4). அவர்கள் பணிவாைவர்களாகவும் 
கற்பிக்கக்கூடியவர்களாகவும் இருந்தைர் - சாத்தாைாலும் அவனுதடய சமுதாயத்தாலும் 
இன்னும் முழுதமயாக ஏமாற்றப்படவில்தல. … 

மைித துயேங்கள், மகிழ்ச்சியின்தம, வலி மற்றும் துயேங்கள் அதைத்தும் பாவத்தின் ரநேடி 
விதளவாக வந்துள்ளை - கடவுளின் ஆன்மீக மற்றும் தபௌதிக விதிகதள மீறுதல். 
மகிழ்ச்சியும் நிதறவாை வாழ்வும் கடவுளின் சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படிவதன் மூலம் 
தாைாகரவ கிதடக்கும். (தநஃப் எல். ஆல் அதபௌட் சின். நாதளய உலக இதழ். ஏப்ேல் 
1972) 

நம்முதடய எல்லா பாவங்களுக்காகவும் இரயசு மாித்தரபாது, பாவத்திற்கு ஒரு விதல உண்டு. 
ரமலும் நீண்ட கால தசலவு என்ைதவன்றால், அது பாவிதய எதிர்மதறயாக பாதிக்கிறது மற்றும் 
ஒருவாின் திறதை இன்னும் அதிகமாகச் தசய்யும். அதைால் தசய் இப்ரபாது பாவம் தசய்வது 
உங்களுக்கு (அல்லது மற்றவர்களுக்கு) நல்லது என்று நிதைக்காதீர்கள், ஆைால் அதைவரும் 
தங்கள் பாவங்களிலிருந்து பாடங்கதளக் கற்றுக்தகாள்வார்கள் (cf. 2 ரபதுரு 2:18-20), அவர்கதள 
ஒப்புக்தகாள்வார்கள் (1 ரயாவான் 1:9) மற்றும் அவர்களுக்காக மைந்திரும்புவார்கள் ( cf. சட்டம் 
2:37-38). 

முதறயற்ற ரபாததைகள் மற்றும் மேபுகள் காேணமாக, பலர் இந்த யுகத்தில் பாவத்தத 
அதடயாளம் காணவில்தல. 

அப்ரபாஸ்தலன் பவுல் எழுதிைார்: 

7 ஏதைன்றால், அக்கிேமத்தின் மர்மம் ஏற்கைரவ ரவதல தசய்கிறது; அவர் நடுவில் இருந்து 
தவளிரயறும் வதே, தற்ரபாது ஒருவர் மட்டுரம அததக் கட்டுப்படுத்துகிறார். 8 

அப்தபாழுது அக்கிேமக்காேன் தவளிப்படுவான்; கர்த்தோகிய இரயசு தம்முதடய வாயின் 
சுவாசத்திைால் அவதே அழித்து, அவருதடய வருதகயின் தவளிப்பாட்டிைால் 
அழிக்கப்படுவார், 9 அவருதடய வருதக சாத்தாைின் தசயல்பாட்டின்படி, எல்லா 
சக்திகளிலும் அதடயாளங்களிலும் உள்ளது. , மற்றும் தபாய்யின் அதிசயங்களிலும், 10 

அழிந்து வருபவர்களுக்கு துன்மார்க்கத்தின் ஒவ்தவாரு ஏமாற்றத்திலும், அவர்கள் 
இேட்சிக்கப்படுவதற்காக சத்தியத்தின் அன்தபப் தபறவில்தல. 11 இதைாரலரய, அவர்கள் 

தபாய்யாைதத நம்பும்படி, 12 சத்தியத்தத நம்பாமல், அநியாயத்தில் பிாியப்படுகிற யாவரும் 
நியாயந்தீர்க்கப்படுவதற்காக , ரதவன் ஒரு மாதயதய அவர்களுக்கு அனுப்புவார் . (2 
ததசரலாைிக்ரகயர் 2:7-12, தபாியன் லிட்டேல் தபபிள்) 
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"அக்கிேமத்தின் மர்மம்" ("அக்கிேமத்தின் மர்மம்" DRB) இன் ஒரு பகுதி என்ைதவன்றால், பலருக்கு 
பாவத்ததப் பற்றிய உண்தம கற்பிக்கப்படவில்தல மற்றும்/அல்லது இரயசுவின் காலத்தின் 
பாிரசயர்கதளப் ரபால கடவுளின் சட்டங்கதள நியாயப்படுத்தவும், அதற்கு பதிலாக முதறயற்ற 
மேபுகதள ஏற்றுக்தகாள்ளவும் கற்பிக்கப்பட்டது. (ஒப். மத்ரதயு 15:1-9). இந்த யுகத்தின் முடிதவ 
நாம் தநருங்க தநருங்க சத்தியத்தின் மீது ரபாதிய அன்பு இல்லாதவர்கள் தகாடூேமாக 
ஏமாற்றப்படுவார்கள். 

“என் அன்புச் சரகாதேர்கரள, ஏமாறாதீர்கள்” (யாக்ரகாபு 1:16) என்று தபபிள் ரபாதிக்கிறது. 

ஆயினும்கூட, மைிதர்களாகிய நாம் நம்தம நாரம ஏமாற்றிக்தகாள்ள முதைகிரறாம் (குறிப்பாக 
சாத்தாைின் தசல்வாக்குடன்) மற்றும் வழிதவறுவதற்காை நமது ரபாக்குகளின் அளதவ 
உணேவில்தல. 

ரசாததை மற்றும் பாவத்ததப் பற்றி அப்ரபாஸ்தலன் ரேம்ஸ் பின்வருமாறு விளக்கிைார்: 

12 ரசாததைதயச் சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்; ஏதைன்றால், அவர் 
அங்கீகாிக்கப்பட்டவுடன், கர்த்தர் தம்மில் அன்புகூருகிறவர்களுக்கு வாக்களித்த 
ேீவகிாீடத்ததப் தபறுவார். 13 ஒருவர் ரசாதிக்கப்படும்ரபாது, “நான் கடவுளால் 
ரசாதிக்கப்பட்ரடன்” என்று தசால்ல ரவண்டாம். ஏதைைில் கடவுள் தீதமயால் 
ரசாதிக்கப்படமாட்டார், அவரே யாதேயும் ரசாதிக்கமாட்டார். 14 ஆைால், ஒவ்தவாருவரும் 
அவேவர் இச்தசகளால் ஈர்க்கப்பட்டு, கவர்ந்திழுக்கப்படும்ரபாது ரசாதிக்கப்படுகிறார்கள். 
15 பிறகு, ஆதச கருவுற்றால், அது பாவத்ததப் தபற்தறடுக்கிறது; மற்றும் பாவம், அது முழு 
வளர்ச்சி அதடயும் ரபாது, மேணத்தத தகாண்டு வருகிறது. (ரேம்ஸ் 1:12-15) 

ரசாததைதய எதிர்க்கும் தபாருட்டு, உங்கள் மைதில் ஒரு தவறாை எண்ணம் நுதழவதற்கு, 
உங்கள் மைதத நல்ல எண்ணங்களால் நிேப்புங்கள் (பிலிப்பியர் 4:8) மற்றும் கடவுளிடம் 
திரும்புங்கள். 

கடவுள் மற்றும் அவருதடய வார்த்தததயப் பற்றிய சிந்ததைகதள விட ரவறு என்ை சிறந்த 
சிந்ததைகள் உள்ளை? நீங்கள் சாத்தாதை சாியாக எதிர்த்தால், அவன் ஓடிப்ரபாவான் என்று 
தபபிள் கூறுகிறது (யாக்ரகாபு 4:7). 

எதிர்ப்பது உங்கதள ஆன்மீக ாீதியில் பலப்படுத்துகிறது, அரத ரநேத்தில் பாவத்தில் ஈடுபடுவது 
உங்கதள பலவீைமாக்குகிறது. 

கடவுள் மற்றும் அவருதடய வழிகள் நமக்குத் ரததவ என்பதத நம்பத் தயாோக இருப்பவர்களுக்கு 
பாவம் காட்ட உதவுகிறது. 

சாத்தாைின் வஞ்சகத்தின் தாக்கத்ததயும், மைித இச்தசகதளயும் கடவுள் புாிந்துதகாண்டார், 
அததக் கருத்தில் தகாண்டு இேட்சிப்பின் திட்டத்தத உருவாக்கிைார் (அது பற்றிய கூடுதல் 
விவேங்களுக்கு, இலவச ஆன்தலன் புத்தகத்ததப் பார்க்கவும்: யுைிவர்சல் ஆஃபர் ஆஃப் 
சால்ரவஷன். அரபாகடாஸ்டாஸிஸ்: கடவுளால் முடியுமா? ததாதலந்து ரபாைவர்கதள 
வேவிருக்கும் யுகத்தில் காப்பாற்றுமா? நூற்றுக்கணக்காை ரவதங்கள் கடவுளின் இேட்சிப்பின் 
திட்டத்தத தவளிப்படுத்துகின்றை . 
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3.  உலக மதங்கள் என்ை கற்பிக்கின்றை? 

பதடப்பின் ரநாக்கம் என்ை என்பது குறித்து பல்ரவறு நம்பிக்தககள் தங்கள் நம்பிக்தககதளக் 
தகாண்டுள்ளை. எைரவ, பல்ரவறு கிழக்கு மற்றும் ரமற்கத்திய மதங்கதளப் பற்றிய சில 
அறிக்தககதளப் பார்ப்ரபாம். 

ஆைால் முதலில், நாத்திகர்கதளக் கருத்தில் தகாள்ரவாம். நாத்திகர்கள் மைிதர்களுக்கு எந்த 
ரநாக்கமும் இருப்பதாக நம்புவதில்தல, ஒருரவதள இன்பம் அல்லது சில வதகயாை தைிப்பட்ட 
பூர்த்திதயத் தவிே. 

சிலர் (தங்கதள நாத்திகர்களாகக் கருதலாம் அல்லது கருதாமல் இருக்கலாம்) மைிதர்கள் குதறவாக 
இருந்தால் நல்லது என்று நம்புகிறார்கள்: 

ரநடலிசம் எதிர்ப்பு என்பது மைித வாழ்க்தக புறநிதல ாீதியாக மதிப்பற்றது மற்றும் 
அர்த்தமற்றது என்ற நம்பிக்தக. தி கார்டியன் விளக்குவது ரபால, மைித இைப்தபருக்கம் 
மைித சமுதாயத்திற்கும் (இந்தச் சிந்ததையின் மூலம் ததாடங்குவதற்கு இது 
இருக்கக்கூடாது) மற்றும் கிேகத்திற்கும் நியாயமற்ற தீங்கு விதளவிப்பதாக ரநடலிஸ்டுகள் 
வாதிடுகின்றைர். ரமலும், தபற்ரறார்கள் தங்கள் இருப்புக்கு சம்மதிக்காத குழந்ததகள் மீது 
இருத்ததல திணிப்பதன் மூலம் தார்மீக குற்றத்தில் குற்றவாளிகளாக உள்ளைர். … 

மைித வாழ்வின் மதிப்பற்ற தன்தமயில் தங்களின் நம்பிக்தக மைித வாழ்வின் மீதாை 
இேக்கத்தால் தூண்டப்பட்டதாக ரநட்டலிஸ்டுகள் அடிக்கடி கூறுகின்றைர். 

ரநட்டலிஸ்டுகள் விரும்புகிறார்கள் … (வால்ஷ் எம். வளர்ந்து வரும் 'ஆன்டி-ரநட்டலிஸ்ட்' 
இயக்கம் மைிதகுலத்தின் அழிவுக்கு அதழப்பு விடுக்கிறது... திைசாி வயர், நவம்பர் 15, 
2019) 

அடிப்பதடயில், ரநட்டலிஸ்டுகள் மைிதர்கள் நல்லதத விட அதிக தீங்கு விதளவிப்பதாக 
நம்புகிறார்கள், வாழ்க்தக கடிைமாைது, எைரவ மக்கள் அதிகமாை மைிதர்கதள உலகிற்கு 
தகாண்டு வேக்கூடாது, அவ்வாறு தசய்வது தமாத்த துன்பத்ததயும் வலிதயயும் அதிகாிக்கும். 

ஆைால், அவர்கள் மைித மதிப்பில் தவறாக உள்ளைர். 

மைிதர்களுக்கு மதிப்பு உண்டு. துன்பங்கள் இருக்கும்ரபாது, மைிதர்கள் பங்களிக்கவும் உதவவும் 
தசய்யப்பட்டைர். வாழ்க்தகக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. 

இைி, மைித குலத்தின் ரநாக்கத்ததப் பற்றி இந்து மதம் என்ை தசால்கிறது என்று பார்ப்ரபாம். 

ஒரு பில்லியனுக்கும் அதிகமாை இந்துக்கள் இருப்பதாக அறிக்தக கூறுகிறது. அந்த 
நம்பிக்தகயின் நம்பிக்தககள் பற்றிய தகவல்கள் இங்ரக: 

இந்து மதத்தின் படி, வாழ்க்தகயின் தபாருள் (ரநாக்கம்) நான்கு மடங்கு ஆகும்: தர்மம், 
அர்த்தம் , காமம் மற்றும் ரமாட்சத்தத அதடவது. முதல், தர்மம், நல்தலாழுக்கமாகவும் 
ரநர்தமயாகவும் தசயல்படுவததக் குறிக்கிறது. ... இந்து மதத்தின்படி வாழ்க்தகயின் 
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இேண்டாவது அர்த்தம் அர்த்தா , இது ஒருவேது வாழ்வில் தசல்வம் மற்றும் தசழிப்தபப் 
பின்ததாடர்வததக் குறிக்கிறது. ... ஒரு இந்துவின் வாழ்க்தகயின் மூன்றாவது ரநாக்கம் 
காமத்ததத் ரதடுவது. எளிதமயாை தசாற்களில், காமா என்பது வாழ்க்தகயிலிருந்து 
இன்பத்ததப் தபறுவதாக வதேயறுக்கப்படுகிறது. இந்து மதத்தின் படி வாழ்க்தகயின் 
நான்காவது மற்றும் இறுதி அர்த்தம் ரமாட்சம், ஞாைம். வாழ்க்தகயின் மிகக் கடிைமாை 
அர்த்தத்தத அதடவதற்கு, ரமாக்ஷா ஒரு தைிநபருக்கு ஒரு வாழ்நாதள மட்டுரம எடுத்துக் 
தகாள்ளலாம் (அாிதாக) அல்லது அதற்கு பல ரநேம் ஆகலாம். இருப்பினும், இது 
வாழ்க்தகயின் மிக முக்கியமாை அர்த்தமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் மறுபிறவியிலிருந்து 
விடுததல, சுய-உணர்தல், ஞாைம் அல்லது கடவுளுடன் ஐக்கியம் ரபான்ற தவகுமதிகதள 
வழங்குகிறது. ( சிவகுமார் ஏ. இந்து மதத்தின்படி வாழ்க்தகயின் அர்த்தம், அக்ரடாபர் 12, 
2014) 

எைரவ, அடிப்பதடயில் இந்து மதம் ரநர்தமயாக வாழவும், தசழிப்தபத் ரதடவும், வாழ்க்தகதய 
அனுபவிக்கவும், ஞாைம் தபறவும் கற்றுக்தகாடுக்கிறது, இது ஒரு இந்துவின் கூற்றுப்படி, 
ததய்வீகத்ததயும் உள்ளடக்கியது. அந்த இந்து நம்பிக்தககள் தபபிளுடன் ஒத்துப் ரபாகலாம் 
என்றாலும், முதலில் ஏன் உயிர் இருக்க ரவண்டும் என்பதத அதவ விளக்கவில்தல. 

ஒரு அதே பில்லியனுக்கும் அதிகமாை தபௌத்தர்கள் இருப்பதாக அறிக்தக கூறுகிறது. தபௌத்தம் 
இந்து மதத்தத விட ரவறுபட்ட கண்ரணாட்டத்தத தகாண்டுள்ளது: 

தபௌத்தம் வாழ்க்தகயின் நிேந்தே மற்றும் முழுதமயாை முக்கியத்துவம் இல்தல என்பதத 
மறுக்கிறது, ரமலும் வாழ்க்தகதய திருப்தியற்றது (கள். துக்கா) மற்றும் தவற்றிடமாைது 
(கள். சூன்யதா) என்று விவாிக்கிறது. இருப்பினும், புத்தர் வாழ்க்தகயின் ஒப்பீட்டளவில் 
முக்கியத்துவம் இருப்பதத ஒப்புக்தகாண்டார், ரமலும் இந்த உறவிைர் மற்றும் 
நிபந்ததைக்குட்பட்ட வாழ்க்தகயின் மூலம் நாம் உலகளாவிய உண்தமதய அதடயவும் 
உணேவும் முடியும். புத்தாின் தசாற்தபாழிவுகளின்படி, நம் வாழ்வும், உலகமும் எழுச்சி 
மற்றும் வீழ்ச்சியதடயும் நிகழ்வுகதளத் தவிே ரவறில்தல. இது உருவாகும் மற்றும் 
சிததக்கும் தசயல்முதறயாகும். (வாழ்க்தகயின் முக்கியத்துவம் என்ை? புத்ததநட்.தநட், 
03/21/19 இல் தபறப்பட்டது) 

இந்து மதத்தில் பல கடவுள்கள் இருந்தாலும், தபௌத்த மதத்திற்கு கடவுள் இல்தல. ரமலும், கடவுள் 
இல்தல என்றால், தபௌத்தர்கள் (மற்ற நாத்திகர்கதளப் ரபால) வாழ்க்தகக்கு முழுதமயாை 
முக்கியத்துவம் இல்தல என்பது சாிதான். 

ஆைால் ஒரு ததய்வீக ஆவி இருந்தால், ஆம் என்று முடிவு தசய்வது தர்க்காீதியாைது (அதத 
நிரூபிக்கும் தகவதலப் தபற, எங்கள் இலவச தகரயட்தடயும் பார்க்கவும், ஆன்தலைில் ccog.org, 
கடவுளின் இருப்பு தர்க்காீதியாைதா? ) ஒரு ததய்வீக பதடப்பாளருக்கு ஒரு உண்தமயாை மற்றும் 
குறிப்பிடத்தக்க ரநாக்கம் இருந்தது என்ற உணர்வு. 

இப்ரபாது, தபௌத்தம் மற்றும் இந்து மதம் இேண்டும் கர்மா என்ற கருத்ததக் கற்பிக்கின்றை. புத்த 
மத மூலத்திலிருந்து சில தகவல்கள் இங்ரக: 

கர்மா என்பது தார்மீக காேணத்தின் விதி. கர்மாவின் ரகாட்பாடு தபௌத்தத்தில் ஒரு 
அடிப்பதடக் ரகாட்பாடு. … இந்த உலகில் ஒரு நபருக்கு அவர் சில காேணங்களுக்காக 
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அல்லது ரவறு தகுதியற்ற எதுவும் நடக்காது. … பாலி வார்த்ததயாை கர்மா என்பது தசயல் 
அல்லது தசய்தல் என்று தபாருள்படும். மைதளவில், வாய்தமாழியாக அல்லது உடல் 
ாீதியாக எந்த விதமாை ரவண்டுதமன்ரற தசய்யும் தசயலும் கர்மாவாக கருதப்படுகிறது. 
இது "எண்ணம், தசால் மற்றும் தசயல்" என்ற தசாற்தறாடாில் உள்ள அதைத்ததயும் 
உள்ளடக்கியது. தபாதுவாக, அதைத்து நல்ல மற்றும் தகட்ட தசயல்களும் கர்மாதவ 
உருவாக்குகின்றை. அதன் இறுதி அர்த்தத்தில் கர்மா என்பது அதைத்து தார்மீக மற்றும் 
ஒழுக்கக்ரகடாை விருப்பங்கதளயும் குறிக்கிறது. (சயாதாவ் எம். தி தியாி ஆஃப் கர்மா. 
Buddhanet.net, 07/22/19 இல் தபறப்பட்டது) 

தபபிள் "கர்மா" என்ற வார்த்தததயப் பயன்படுத்தவில்தல என்றாலும், ஒருவர் விததப்பததரய 
அறுவதட தசய்வார் என்று கற்பிக்கிறது (கலாத்தியர் 6:7-8). ஆைால் தபௌத்தத்ததப் 
ரபாலல்லாமல், கடவுள் விஷயங்கதள வழிநடத்துகிறார் என்று தபபிள் கற்பிக்கிறது ( 
நீதிதமாழிகள் 16:9) எைரவ இறுதியில் அவருதடய சித்தத்தத ஏற்றுக்தகாள்பவர்களுக்கு அது 
நன்றாக ரவதல தசய்யும் (cf. ரோமர் 8:28). ரமலும் சமாதாைத்தின் அதிகாிப்புக்கு முடிரவ 
இருக்காது (ஏசாயா 9:7). 

எவ்வாறாயினும், இந்து மதமும் தபௌத்தமும் உலகம் ஒரு சிறந்த இடமாக இருக்க விரும்புகின்றை 
என்பதத இப்ரபாது சுட்டிக்காட்ட ரவண்டும். ஆைால் அது எப்படி நடக்கும் என்று தபபிள் 
ரபாதிக்கிறது என்பது அவர்களுக்குப் புாியவில்தல. 

தபௌத்தர்கதளப் ரபால் அல்லாமல், முஸ்லிம்கள் மைிதர்களுக்கு ஒரு ரநாக்கத்ததக் தகாண்ட 
ததய்வீக பதடப்பாளிதய நம்புகிறார்கள். 1.8 பில்லியன் முஸ்லிம்கள் இருப்பதாகக் 
கூறப்படுகிறது. கடவுள் ஏன் மைிதர்கதளப் பதடத்தார் என்பது ததாடர்பாை இஸ்லாமிய பார்தவ 
ஒன்று இங்ரக: 

நமது உடல், நமது ஆவி, கடவுதள வணங்குவதற்காை நமது முன்கணிப்பு மற்றும் நமது 
ஒளி ஆகியதவ மைித பாிபூேணத்தத அதடவதற்காை முக்கியமாை வழிமுதறயாக ரசதவ 
தசய்ய கடவுளிடமிருந்து ரநேடியாக அனுப்பப்பட்ட பாிசுகள். அந்த பாிபூேணமாைது 
ஆவியின் அந்த அம்சங்கதள அதன் உயிரூட்டும் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாக 
வளர்ப்பதிலும், வழிபடுவதற்காை நமது மரைாபாவத்தத நதடமுதறப்படுத்துவதிலும், 
நமது ஒளிதயச் தசம்தமப்படுத்துவதிலும் உள்ளது. இது நிகழும்ரபாது, மைிதன் ஒரு 
அழகாை உயிாிைம், ரமலும் ததய்வீக அன்பின் தபாருத்தமாை தபாருள், ஏதைன்றால் நம் 
நபி குறிப்பிட்டது ரபால் , "நிச்சயமாக, கடவுள் அழகாைவர் மற்றும் அழதக 
விரும்புகிறார்." (ஷகிர் ஏ. குர்ஆைில் உள்ள மைிதர். தேய்துைா கல்லூாியின் ேர்ைல், 

ே ன் 5, 2018) 

பாிபூேணரம குறிக்ரகாளாக இருக்க ரவண்டும் (மத்ரதயு 5:48) என்று இரயசு 
சுட்டிக்காட்டியிருந்தாலும், கடவுள் ஏன் மைிதர்கதளப் பதடத்தார் என்பதத ரமற்கூறியதவ 
உண்தமயில் விளக்கவில்தல. இருப்பினும், பின்வரும் இஸ்லாமிய ஆதாேம் ஒரு காேணத்தத 
அளிக்கிறது: 

கடவுள் மைிததைப் பதடத்தது தைக்குச் ரசதவ தசய்யரவ, அதாவது மைிதர்கள் ஒரே 
கடவுதள நம்பி நன்தம தசய்ய ரவண்டும் என்பதாகும். இதுரவ மைித வாழ்வின் தபாருள். 
கடவுள் கூறுகிறார், "மைிதர்கள் எைக்கு ரசதவ தசய்ய ரவண்டும் என்பதற்காகரவ நான் 
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மைிதர்கதளப் பதடக்கவில்தல." (சிதறும் காற்று, 51:56) (இஸ்லாத்தில் மைித வாழ்வின் 
ரநாக்கம் என்ை? முஸ்லீம் மாற்றுத்திறைாளிகள் சங்கம் சிங்கப்பூர், அணுகப்பட்டது 
03/21/19) 

மைிதர்கள் நல்லததச் தசய்ய ரவண்டும் என்றாலும் , ரமரல கூறப்பட்டவற்றில் 
தபரும்பாலாைதவ கடவுள் ஏன் மைிதர்கதளப் பதடத்தார் என்பதற்காை சில புோட்டஸ்டன்ட் 
கருத்துகதளப் ரபாலரவ இருக்கின்றை, அதத நாம் அடுத்துப் பார்ப்ரபாம். 

சில புோட்டஸ்டன்ட் பார்தவகள் 

ஏற்கைரவ குறிப்பிட்டுள்ள மதங்களில் கடவுள் மைிதர்கதள ஏன் பதடத்தார் என்பது பற்றி 
பல்ரவறு கருத்துக்கள் உள்ளை. 

புோட்டஸ்டன்ட்டுகளிதடரயயும் இதுரவ உண்தம. 

800 மில்லிேனுக்கும் அதிகமரன புரரட்டஸ்டன்ட்டுகள் இருப்பதரகக் கூறப்படுகிறது, யமலும் 

அவர்கள் பல பிரிவுகள், அளமச்சகங்கள் மற்றும் பிரிவுகளரல் பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர் (குறிப்பு: 

கடவுளின் ததாடரும் ரதவாலயம் புோட்டஸ்டன்ட் அல்ல - எங்களின் இலவச ஆன்ளலன் 

புத்தகங்களில் ஏன் விவரங்கள் கரணப்படுகின்றன: ததாடரும் வேலாறு ரதவாலயம் மற்றும் 
இேட்சிப்பின் நம்பிக்தக: கடவுளின் றதரடர்ச்சிேரன யதவரலேம் புரரட்டஸ்டன்டிசத்திலிருந்து 

எவ்வரறு யவறுபடுகிறது ). 

இருப்பினும், பல்யவறு புரரட்டஸ்டன்ட்டுகள் இருந்தரல் ம், கடவுள் ஏன் எளதயும் றசய்தரர் 

என்பதில் சில றபரதுவரன உடன்பரடுகள் இருப்பதரகத் றதரிகிறது. 

கடவுள் ஏன் மைிதர்கதளப் பதடத்தார் என்பததப் பற்றிய ஒரு புோட்டஸ்டன்ட் பார்தவதயக் 
கவைியுங்கள்: 

கடவுள் ஏன் மைிதர்கதளப் பதடத்தார்? 

அவர் தன்தைப் தபருதமப்படுத்துவதற்காக அவ்வாறு தசய்தார். கடவுள் நம்ளமப் 

பளடத்தது யபரலயவ உறவுகளள அனுபவிக்கவும் வரைவும் றசய்தரர். "என் மகிழ்ச்சி 
உங்களில் இருக்கவும், உங்கள் மகிழ்ச்சி நிளறவரகவும் இருக்கவும் இளத நரன் 

உங்களுக்குச் றசரன்யனன்" (யேரவரன் 15:11) என்று இயேசு கூறினரர். ... 

கடவுளுக்கு மகிதமதயக் தகாண்டுவருவது-அதரவது, அவளர உேர்த்துவது, அவளர 
உேர்த்துவது, அவளரப் புகழ்வது, அவளரக் றகௌரவமரகப் பிரதிபலிப்பது-உண்ளமேில் 

நம் வரழ்வின் யநரக்கம். (றபல் எஸ். யஜரஷ் றமக்யடரவல் அளமச்சகம். ஏப்ரல் 11, 2016 

அன்று றவளிேிடப்பட்டது) 
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CCOG இல் உள்ள நரங்கள் உடன்படவில்ளல. கடவுள் நம்தமப் பதடக்கவில்தல, ஏறனன்றரல் 

அவர் ஒரு அகங்கரரத்தரல் இேக்கப்படும் ஆன்மீக நிறுவனம், அவருக்கு மகிளம றகரடுக்க மக்கள் 

யதளவ. கடவுளுக்கு மகிளம றகரடுப்பது மனித வரழ்க்ளகேின் யநரக்கமும் அல்ல. ஆனரல் கடவுள் 

மகிழ்ச்சிளே அதிகரிக்க விரும்பினரர் என்பது உண்ளமதரன். 

இரதா மற்தறாரு, ஓரளவு ஒத்த புோட்டஸ்டன்ட் பதில்: 

கடவுள் ஏன் முதலில் பதடத்தார்? அவர் சலித்துவிட்டரரர? அவர் தனிளமேில் இருந்தரரர? 

கடவுள் ஏன் மனிதர்களள உருவரக்கும் பிரச்சளனேில் சிக்கினரர்? 

பிேபஞ்சத்திற்காை கடவுளின் இறுதி ரநாக்கம் அவருதடய மகிதமதய 
தவளிப்படுத்துவதாக தபபிள் தசால்கிறது. மனிதகுலத்திற்கரன கடவுளின் இறுதி யநரக்கம் 

அவருளடே அன்ளப றவளிப்படுத்துவதரக ளபபிள் றசரல்கிறது. (கடவுள் 

சலித்துவிட்டரரர? கடவுள் அளமச்சுகளளப் பற்றிே அளனத்தும், அணுகப்பட்டது 

03/21/19) 

சாி, கரதல் அதன் ஒரு பகுதிேரக இருப்பதரல் இது சற்று றநருக்கமரக உள்ளது, ஆனரல் மீண்டும் 

உட்குறிப்பு என்னறவன்றரல், கடவுள் தனது ஈயகரளவத் தரக்க யவண்டிேதன் கரரணமரக 

எல்லரவற்ளறயும் றசய்தரர். கடவுள் வீணரனவர் அல்ல, அது யதளவேில்ளல. 

மற்ற இேண்டு புோட்டஸ்டன்ட்டுகளின் பார்தவகள் இங்ரக: 

கடவுள் ஏன் உலதகப் பதடத்தார்? 

இடி முழக்கம் ரபால் முழு தபபிளிலும் ஒலிக்கும் குறுகிய பதில்: கடவுள் தைது 
மகிதமக்காக உலதகப் பதடத்தார் . (ளபபர் யஜ. றசப்டம்பர் 22, 2012. 

https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world அணுகப்பட்டது 

01/16/19) 

கடவுள் ஏன் பதடத்தார்? 

கடவுள் தைக்குள்ரளரய உள்ள சில வேம்புகளால் பதடக்கவில்தல. மரறரக, தம்முளடே 

சிருஷ்டிக்கப்பட்ட உேிரினங்களின் மகிழ்ச்சிக்கரகவும், அவருளடே மகத்துவத்ளத 

அவர்கள் அறிவிக்கவும், அவருளடே மகிளமளேக் கரட்சிப்படுத்துவதற்கரக அவர் 

எல்லரவற்ளறயும் ஒன்றுமில்லரமல் பளடத்தரர். (லாசன் ரே. லிரகாைியர் 
அதமச்சகங்கள், ஜூளல 3, 2017) 



44 

 

கடவுள் தைது தைிப்பட்ட மகிதமக்காக விஷயங்கதளச் தசய்தார் என்று ரமலும் இருவர் 
கூறுகிறார்கள். 

எைரவ, அந்த புரரட்டஸ்டன்ட் (பரப்டிஸ்ட் உட்பட) ஆதரரங்கள் ஒப்புக்றகரள்கின்றன. ஆனரல், 

கடவுளின் திட்டத்தின் மர்மத்ளத அவர்கள் உண்ளமேில் புரிந்துறகரள்வரர்கள் என்று CCOG இல் 

உள்ள நரங்கள் நம்பவில்ளல. 

ரோமன் கத்ரதாலிக்க சர்ச் மற்றும் தயரகாவாவின் சாட்சிகளின் காட்சிகள் 

ரோமன் கத்ரதாலிக்கர்கதளப் பற்றி என்ை? 

கத்ரதாலிக்க திருச்சதபயின் ரகடசிசம் கற்பிக்கிறது: 

293 ரவதமும் பாேம்பாியமும் இந்த அடிப்பதட உண்தமதயக் கற்பிப்பததயும் 
தகாண்டாடுவததயும் நிறுத்துவதில்தல: "உலகம் கடவுளின் மகிளமக்கரகப் 

பளடக்கப்பட்டது." 134 தசயிண்ட் ரபாைதவன்ச்சர், கடவுள் எல்லரவற்ளறயும் பளடத்தரர், 

"அவரது மகிளமளே அதிகரிக்க அல்ல, அளத றவளிப்படுத்தவும், அளத 
தவளிப்படுத்தவும்", 135 கடவுள் பதடத்ததற்கு அவருதடய அன்பும் நன்தமயும் தவிே ரவறு 
காேணம் இல்தல: "உேிரினங்கள் யதரன்றிே யபரது அன்பின் திறவுயகரல் ளகளேத் 

திறந்தது. 136 முதல் வத்திக்கான் கவுன்சில் விளக்குகிறது: 

உண்தமயாை கடவுள், தம்முளடே றசரந்த நற்குணம் மற்றும் "சர்வ வல்லதம" 

றகரண்டவர், தனது றசரந்த யபரன்ளப அதிகரிப்பதற்கரகயவர அல்லது அவரது 

முழுளமளே அளடவதற்கரகயவர அல்ல, ஆனரல் இந்த பரிபூரணத்ளத அவர் 

உேிரினங்களுக்கு அளிக்கும் நன்ளமகளின் மூலம், அறிவுளரேின் முழுளமேரன 

சுதந்திரத்துடன் றவளிப்படுத்துவதற்கரக. "மற்றும் கரலத்தின் றதரடக்கத்திலிருந்ரத, 

உேிரினங்களின் ஆன்மிகம் மற்றும் உடல் ரீதிேரன இரண்டு வரிளசகளும் 

ஒன்றுமில்லரமல் உருவரக்கப்பட்டன. . . ” 137
 

294 கடவுளின் மகிதம இந்த தவளிப்பாட்டின் உணர்தல் மற்றும் அவேது நன்தமயின் 
தகவல்ததாடர்பு ஆகியவற்தறக் தகாண்டுள்ளது, அதற்கரக உலகம் உருவரக்கப்பட்டது. 

கடவுள் நம்தம "இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் தம்முளடே குமரரர்களரக ஆக்கினரர், 

அவருளடே சித்தத்தின் யநரக்கத்தின்படி, அவருதடய மகிதமயாை கிருதபயின் 
புகழுக்காக ", 138 "கடவுளின் மகிளம மனிதளன முழுளமேரக உேிருடன் இருக்கிறது; 

யமலும் மனிதனின் வரழ்வு கடவுளின் தரிசனம்: பளடப்பின் மூலம் கடவுளின் தவளிப்பாடு 
பூமியில் வாழும் அதைத்து உயிாிைங்களுக்கும் ஏற்கைரவ வாழ்க்தகதயப் 
தபற்றிருந்தால், தந்ளதேின் வரர்த்ளதேின் றவளிப்பரடு கடவுளளக் கரண்பவர்களுக்கு 
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எவ்வளவு அதிகமரக வரழ்க்ளகளேப் றபறும். 139 பதடப்பின் இறுதி ரநாக்கம் 
என்ைதவன்றால், "எல்லரவற்ளறே் ம் பதடத்த கடவுள் கதடசியில் "எல்லரவற்றிலும்" 

ஆகலரம், இதனரல் ஒயர யநரத்தில் தனது றசரந்த மகிளமளேயும் நம் யபரன்ளபயும் 

உறுதிப்படுத்துகிறரர். 

இப்ரபாது, அன்ளபக் குறிப்பிடுவதரல், யமயல குறிப்பிட்டது யவறு சில ஆதரரங்களள விட 

றநருக்கமரக உள்ளது, இருப்பினும் அது ஒரு முக்கிய காேணத்தத விட்டுச்தசல்வதால் அது 
ரபாதுமாைதாக இல்தல. 

மதறந்த கார்டிைல் ோன் தென்றி நியூமன் பின்வருவைவற்தற எழுதியரபாது 
தநருக்கமாகிவிட்டார்: 

நான் எததயாவது தசய்ய அல்லது ரவறு யாரும் உருவாக்கப்படாத ஒன்றாக இருக்கரவ 
பதடக்கப்பட்ரடன். கடவுளின் அறிவுளரகளில், கடவுளின் உலகில், யவறு ேரருக்கும் 

இல்லரத இடம் எனக்கு உள்ளது ... உண்ளமேில், நரன் யதரல்வியுற்றரல், ஆபிரகரமின் 

கற்களள அவர் குைந்ளதகளரக மரற்றுவது யபரல், அவர் இன்தைாருவதே வளர்க்க முடியும். 

ஆனரலும் இந்தப் றபரிே யவளலேில் எனக்குப் பங்கு உண்டு... அவர் என்ளன வீணரகப் 

பளடக்கவில்ளல. (நியூமன் யஜ.றஹச். மளறந்த கரர்டினல் நியூமனின் திேரனங்கள் மற்றும் 

பக்தி. லரங்மன்ஸ், கிரீன், 1903, ப. 301) 

ரமற்கூறியதவ இன்னும் முழுதமயதடயவில்தல என்றாலும், அடிப்பளடேில் சரிேரனது. நித்திே 

கரலத்தில் கடவுள் தம் புனிதர்களுக்கரக ஒரு யவளலளேச் றசய்வரர் என்பளதயும் சில 

புரரட்டஸ்டன்ட்டுகள் உணர்ந்துள்ளனர், ஆனரல் அவர்கள் என்ன யவளல அல்லது ஏன் என்பதில் 

றதளிவற்றவர்களரக இருக்கிறார்கள். 

இப்ரபாது, றேயகரவரவின் சரட்சிகள் அதன் ஆன்தலன் தபபிள் ரபாததைகளின் பாடம் 2.3 இல் 

கடவுள் ஏன் மைிதர்கதளப் பதடத்தார் ? : 

பூமியில் என்தறன்றும் வாழ்க்தகதய அனுபவித்து மகிழவும் அவதேத் தங்கள் அன்பாை 
தகப்பைாக அறிந்துதகாள்ளவும் தயரகாவா மைிதர்கதளப் பதடத்தார். 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-

god-create-man-purpose/#78 அணுகப்பட்டது 01/16/ 19) 

பூமி ஏன் இருக்கிறது? ... இது மனிதர்களுக்கரன அைகரன இல்லமரக உருவரக்கப்பட்டது 

(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-

god- create-man-purpose/#85 அணுகப்பட்டது 01/16/19). 

1. கடவுள் பூமிதய மைிதர்களுக்கு நிேந்தே வீடாகப் பதடத்தார் 
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2. தம்முதடய அன்பாை வழிநடத்துதலின் கீழ் என்தறன்றும் வாழ்வதற்காக 
மைிதர்கதளப் பதடத்தார் . அவர் அந்த யநரக்கத்ளத நிதறரவற்றுவார் 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-

god-create-man-purpose/#131 ) 

கடவுள் பூமிதய மைிதர்களுக்காை வீடாகப் பதடத்தார் என்பது உண்தமயாக இருந்தாலும், 
முளறேரக மனந்திரும்பி இயேசுளவ ஏற்றுக்றகரள்பவர்களுக்கு கடவுள் நித்திய ேீவதைக் 
தகாடுப்பார் என்பது உண்தமயாக இருந்தாலும், கடவுள் ஏன் மனிதர்களள முதலில் பளடத்தரர் 

என்பளத உண்ளமேில் விளக்கவில்ளல. 

அழகாை பார்தவ 

நித்தியம் முதன்தமயாக கடவுளின் முகத்ததப் பார்ப்பதில் தசலவிடப்படும் என்று சிலர் 
நிதைக்கிறார்கள். இது 'அழகாை பார்தவ' என்று அளைக்கப்படுகிறது. 

கடவுளின் முகத்தத நாம் என்தறன்றும் பார்க்க முடியும் என்று தபபிள் கற்பிக்கும் ரபாது (சங்கீதம் 

41:12), அைகிே பரர்ளவ சிலரரல் கிறிஸ்தவ றவகுமதிேரகவும் பளடப்பின் யநரக்கமரகவும் 

கற்பிக்கப்படுகிறது. 

நியூ ரவர்ல்ட் என்தசக்ரளாபீடியா இதத எப்படி விவாிக்கிறது என்பது இங்ரக : 

பீடிஃபிக் விஷன் என்பது கத்ரதாலிக்க இதறயியலில் உள்ள ஒரு வார்த்ததயாகும், இது 

பரயலரகத்தில் இருப்பவர்கள் அனுபவிக்கும் கடவுளின் யநரடி உணர்ளவ விவரிக்கிறது, 

இது உேர்ந்த மகிழ்ச்சி அல்லது ஆசீர்வரதத்ளத அளிக்கிறது. இந்தக் கண்யணரட்டத்த்ில், 

உேிருடன் இருக்கும்யபரது கடவுளளப் பற்றிே மனிதர்களின் புரிதல் அவசிேம் 

மளறமுகமரக (மத்திேஸ்தம்), அயத சமேம் பீடிஃபிக் பரர்ளவ யநரடிேரக (உடனடிேரக) 

இருக்கும். ... 

தாமஸ் அக்விைாஸ் உடல் இறப்பிற்குப் பிறகு மைித இருப்புக்காை இறுதி இலக்காக 
பீட்டிஃபிக் பார்தவதய விளக்கிைார். றசரர்க்கத்தில் கடவுளளப் பரர்ப்பது பற்றிே 

அக்வினரஸின் உருவரக்கம் பிளரட்யடரவின் விளக்கத்திற்கு இளணேரன வடிவங்களின் 

உலகில் நல்லளதக் கரண்பது, இது உடல் உடலில் இருக்கும் யபரது சரத்திேமில்ளல. ... 

சாக்ேடீஸின் பாத்திேத்தின் மூலம் ரபசும் குடியேசு புத்தகம் 7 (514a-520a) இல் யதரன்றும் 

குளகேின் உருவகங்களில் பீட்டிஃபிக் பரர்ளவேின் கருத்ளத பியளட்யடரவின் தத்துவம் 

சுட்டிக்கரட்டுகிறது: 
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என் கருத்து என்ைதவன்றால், அறிவு உலகில் நன்ளம (நல்லது) என்ற எண்ணம் 

எல்லரவற்றிலும் களடசிேரகத் யதரன்றுகிறது, யமலும் முேற்சிேரல் மட்டுயம 

பரர்க்கப்படுகிறது; யமலும், பரர்க்கும் யபரது, அைகரன மற்றும் சரிேரன 

எல்லரவற்றின் உலகளரவிே ஆசிரிேரரகவும், இந்த புலப்படும் உலகில் ஒளியின் 
தபற்ரறார் மற்றும் ஒளியின் அதிபதியாகவும், அறிவரர்ந்த (517b ,c ) பகுத்தறிவு 

மற்றும் உண்ளமேின் உடனடி ஆதரரமரகவும் ஊகிக்கப்படுகிறரர். . 

பிளாட்ரடாதவப் தபாறுத்தவதே, கிறிஸ்தவ இளறேிேலில் நல்லது கடவுளுக்கு ஒத்ததரகத் 

யதரன்றுகிறது. ... 

கார்ரதேின் புைித தசப்ாியன் (மூன்றரம் நூற்றரண்டு) இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் பரயலரக 

ரரஜ்ேத்தில் கடவுளளப் பரர்ப்பளதப் பற்றி எழுதினரர்: 

உங்கள் மகிதமயும் மகிழ்ச்சியும் எவ்வளவு தபாியதாக இருக்கும், கடவுளளப் 

பரர்க்க அனுமதிக்கப்பட யவண்டும், இரட்சிப்பின் மகிழ்ச்சிளேயும் நித்திே 

ஒளிளேயும் உங்கள் ஆண் டவரும் கடவுளுமாகிய கிறிஸ்துவுடன் பகிர்ந்து 
தகாள்வதன் மூலம் தகௌேவிக்கப்படுவார்கள்… நீதிமரன்களுடன் 

பரயலரகரரஜ்ேத்தில் அைிேரளமேின் மகிழ்ச்சிேில் மகிழ்ச்சி அளடவரர்கள். மற்றும் 

கடவுளின் நண்பர்கள். ... 

பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டில், தத்துவஞரனி-இளறேிேலரளர் தரமஸ் அக்வின்ாஸ், 

அவரது ஆசிரிேர் ஆல்பர்டஸ் யமக்னளைப் பின்பற்றி, ஒரு மனித வரழ்க்ளகேின் இறுதி 
இலக்ளக மரணத்திற்குப் பிறகு கடவுளின் சரரம் பற்றிே அறிவரர்ந்த அைகிே பரர்ளவேில் 

உள்ளதரக விவரித்தரர். அக்வினரஸின் கூற்றுப்படி, பீட்டிஃபிக் பரர்ளவ நம்பிக்ளக மற்றும் 

பகுத்தறிவு இரண்ளடயும் மிஞ்சும். ... 

இந்து மற்றும் தபௌத்த சிந்ததைகள் நீண்ட காலமாக சமாதியின் அனுபவத்ததப் பற்றி 
ரபசுகின்றை, இதில் ஆத்மர உடலில் இருக்கும்யபரயத றதய்வீகத்துடன் ஒன்றிளணகிறது. 

இஸ்லரத்தில் உள்ள மரே பரரம்பரிேம் கடவுளின் கண்களரல் யநரடிேரகப் பரர்ப்பது பற்றி 
யபசுகிறது: “நரன் அவளர யநசிக்கும்ரபாது, அவர் யகட்கும் அவரது றசவிப்புலனரக நரன் 

இருக்கியறன்; மற்றும் அவர் பரர்க்கும் அவரது பரர்ளவ; அவன் அடிக்கும் ளக; அவன் 

நடக்கிற அவனுளடே பரதமும்” (அன்-நவவிேின் ஹதீஸ் 38). 

ோர்ஜ் ஃபாக்ஸ் மற்றும் பிற ஆேம்பகால குவாக்கர்ஸ் கடவுளின் ரநேடி அனுபவம் எல்லா 
மக்களுக்கும் மத்தியஸ்தம் இல்லாமல் கிதடக்கும் என்று நம்பிைர். (அழகிய பார்தவ. புதிய 
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உலக கதலக்களஞ்சியம், 2013. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision 

அணுகப்பட்டது 04/16/19) 

குறிப்பு: கடவுள் பூமிக்கு வருவரர் என்று ளபபிள் றதளிவரக உள்ளது (றவளிப்படுத்துதல் 21:1-3), 

எனயவ பரயலரகத்தில் ஒரு அைகிே தரிசனத்தின் பரர்ளவளே யவதம் மறுக்கிறது. 

லூத்தேன் ேர்ைல் ஆஃப் எதிக்ஸின் ஆசிாியர் எழுதிைார்: 

ஆைால் மைித சிருஷ்டிக்காை கடவுளின் ரநாக்கத்தின் இறுதி இலக்கு, பாிசுத்தமாக்குதல் 
பற்றிய எஸ்சாரடாரலாேிக்கல் புாிதல் மூலம் பிேகாசிக்கிறது, அங்கு நித்தியத்தில் 
பாிசுத்தம் மற்றும் கடவுளுடன் முழுதமயாை ஒற்றுதமயின் அழகிய பார்தவ நமக்கு 
வாக்குறுதியளிக்கப்படுகிறது. (சாண்ரடாஸ் சி. எடிட்டாின் அறிமுகம்: லூதேன்ஸ் மற்றும் 
புைிதப்படுத்துதல். © தசப்டம்பர்/அக்ரடாபர் 2017. ேர்ைல் ஆஃப் லூத்தேன் எதிக்ஸ், 
ததாகுதி 17, தவளியீடு 5) 

பார்தவதய நம்பும் பல புோட்டஸ்டன்ட்டுகள், இந்த பரர்ளவ ஆன்மீகம், உடல் பரர்ளவ அல்ல 

என்ற பரர்ளவேில் சரய்ந்துள்ளனர் (எ.கர. ஓர்ட்லண்ட் ேி. பீடிஃபிக் பரர்ளவளே நரம் ஏன் 

தவறரகப் புரிந்துறகரள்கியறரம். ஓஜரேின் முதல் பரப்டிஸ்ட் சர்ச், றசப்டம்பர் 26, 2018). 

அழகிய பார்தவ இன் பதிப்புகளள இறுதிக் குறிக்யகரளரக ஏற்றுக்றகரள்பவர்கள், கடவுளளப் 

பரர்ப்பது அவருளடே அல்லது அவர்களது றசரந்த மகிழ்ச்சிளே நிரப்பும் என்று நிளனக்கிறரர்கள். 

ஒரு காலத்தில் சர்ச் ஆஃப் காட் எழுத்தாளாிடமிருந்து அந்த பார்தவக்கு எதிோை பார்தவ இங்ரக: 

நித்தியம் கடவுளின் முகத்தத ஆைந்தமாகப் பார்க்க ரவண்டும், அல்லது நம் ஒவ்றவரரு 

விருப்பத்ளதயும் உடனடிேரக நிளறயவற்றினரல் - பல மதங்கள் கற்பிப்பது யபரல் - சில 

மரதங்களுக்குப் பிறகு (அல்லது சில ஆக்டில்லிேன் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அது 

உண்ளமேில் யதளவேில்ளல), வரழ்க்ளக சலிப்பாக இருக்கும். . வரழ்க்ளக சலிப்ளப 

ஏற்படுத்திேவுடன், அது யநரயுற்றதரகவும் பேங்கரமரனதரகவும் இருக்கும். ஏறனனில் 

வரவிருக்கும் சலிப்பின் முடிவில்லரத நித்திேத்ளதத் தவிர யவறறரன்றும் இருக்கரது - 

மரணத்துடன் தப்பிக்க ஒரு அற்புதமரன ஆனரல் சரத்திேமற்ற வைி (லூக்கர 20:35-38 ஐப் 

பரர்க்கவும்). இதுயவ இறுதிேரன சித்திரவளதேரக இருக்கும். 

ஆைால் நமது நித்திய பிதாவுக்கு ஒரு நல்ல ரயாசதை இருக்கிறது. அவர் ஒரு திட்டத்ளத 

வடிவளமத்துள்ளரர், அதில் நித்திேம் படிப்படிேரக யமலும் சலிப்ளப ஏற்படுத்தரது. 

ஆனரல், நம்பமுடிேரததரகத் யதரன்றினரலும், நித் தியம் ஒவ்தவாரு யுகத்ததயும் 
பின்ததாடரும் ரபாது, படிப்படிேரக யமலும் உற்சரகமரகவும், அதிக மினுமினுப்பரகவும், 
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யமலும் சுவரரஸ்ேமரகவும் வளரும். (குன் ஆர்.எல். தி கரட் ஃயபமிலி - பகுதி மூன்று: 

நித்திேத்தில் வரை. நல்ல றசய்தி, ஜூளல 1974) 

ஆம், நித்திேம் சிறப்பரக இருக்கும் படி கடவுள் தாம் தசய்தததச் தசய்தார். இறந்த சர்ச் ஆஃப் கரட் 

எழுத்தரளரிடமிருந்து ஒன்ளறக் கவனியுங்கள்: 

இந்த உலகத்தத ஒருங்கிதணத்த கடவுள் ஒரு திட்டத்தத மைதில் தகாண்டு தசய்தார். 
அந்தத் திட்டம் உலகின் ஒரு றபரிே மதத்தின் நம்பிக்ளகேற்ற நிர்வரணமரக 

இருக்கவில்ளல, இது நீங்கள் என்றறன்றும் கவளலகள் இல்லரமல் ஒன்றுமில்லரத றபரும் 

முழுளமேின் ஒரு உணர்வற்ற பகுதிேரக மரறுவீர்கள் என்று உறுதியளிக்கிறது - 

ஏறனன்றரல் உங்களிடம் எப்யபரதும் தனிப்பட்ட உணர்வு இல்ளல. ஒரு யசரளலேில் 

இரண்டு யபரீச்சம்பைங்களுக்கு நடுயவ றதரங்கவிடப்பட்ட கரம்பில் உறங்குவது அல்ல, 

என்றறன்றும் றபருமிதமுள்ள கன்னிகளரல் உணவளிக்கப்படுகிறது, இது அல்லரஹ்ளவப் 

பின்பற்றுபவர்களுக்கு உறுதியளிக்கிறது. றபரும்பரன்ளமேரன புரரட்டஸ்டன்ட் 

குழுக்களின் வரக்குறுதிேரக இருப்பது யபரல், உங்கள் ஒளிவட்டத்ளத எப்படி யநரரக 

ளவத்திருப்பது என்பதுதரன் உங்கள் ஒயர கவளலேரக, தங்க றசருப்புகளுடன் தங்கத் 

றதருக்களில் நடப்பது அல்ல. கத்யதரலிக்க நம்பிக்ளகளேப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு அளித்த 
வாக்குறுதிதயப் ரபால, இறுதிேரக கடவுளின் முகத்ளதப் பரர்த்து, அைகிே தரிசனத்ளத 

(அது எதுவரக இருந்தரலும்) பரரரட்ட முடியும் என்ற வரக்குறுதி நிச்சேமரக இல்ளல : 

எல்லரவற்ளறயும் பளடத்த கடவுள் என்ன முன்றமரைிகிறரர். உங்களள அவருளடே 

குடும்பத்திற்குள் றகரண்டு வாருங்கள். கடவுள் என்பது கடவுளரக இருப்பது! நரம் 

அளனவரும் சயகரதரர்கள் மற்றும் சயகரதரிகள் என்ற றசரற்றபரைிவு அர்த்தத்தில் 

கடவுளரக இருப்பது மட்டுமல்லரமல், கடவுளள நம் பிதரவரகக் றகரண்டவர், ஆனரல் 

அவருளடே றதய்வீக இேல்ளப முழுளமேரகப் பகிர்ந்து றகரள்ள யவண்டும். … 

கடவுளின் உண்தமயாை திட்டம் நதடமுதறக்குாியது. அவர் தைது குடும்ப ோஜ்யத்ததப் 
பற்றி கூறுகிறார், அதன் விாிவாக்கத்திற்கு ஒரு முடிவும் இருக்காது. அவதேப் ரபாலரவ 
ரதாற்றமளிக்கும், உணரும், தசயல்படும் மற்றும் அவர் இருக்கும் அரத சுய-மீளுருவாக்கம் 
தசய்யும் நித்திய ஆவி ேீவதைக் தகாண்ட மகன்கதளயும் மகள்கதளயும் ததாடர்ந்து 
ரசர்ப்பரத அவேது திட்டம்! அதைால்தான் கடவுள் தைக்கு முன் தவத்த குறிக்ரகாள், அவர் 
ஒருரபாதும் நிதறரவற்ற மாட்டார் என்ற நம்பிக்தக. முடிவில்லாத, நித்தியமாை, 
என்தறன்றும் விாிவதடயும் குடும்பத்தத உருவாக்கி, அவர் ஏற்கைரவ உருவாக்கிய 
மாதபரும் பதடப்தப அனுபவித்து ஆள ரவண்டும் - ரமலும் நீங்களும் நானும் எதிர்கால 
பதடப்புகளில் முடிவில்லாத பங்கு தபற ரவண்டும். பிஸியாை, நதடமுதற, 
சுவாேசியமாை, சவாலாை, நடந்துதகாண்டிருக்கும் திட்டம், வாழ்வதற்காை நித்திய 
காேணத்தத அளிக்கிறது. 
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அந்த திட்டத்தில் அலுப்பு இல்தல. உங்கள் ஆர்வம் தீர்ந்து ரபாகும் ரநேமில்தல. சில 
ஆன்மீகத்ததப் பற்றிய புோண, மதம் சார்ந்த ஃரபால்டரோல் இல்தல - நீங்கள் எப்ரபாதும் 
எதுவும் தசய்யாத இடத்தில் - ஆைால் உருவாக்குவது, நிர்வகிப்பது என்ற நித்திய ரவதல! 
புலப்படும் நன்தமயுடன் சிக்கதலத் தீர்ப்பது. … உங்கதள உயிர்த்ததழுப்ப அவருக்கு 
அதிகாேம் உள்ளது ... (ஹில் டி.யஜ. உலகிற்கு இப்யபரது என்ன யதளவ...நம்பிக்ளக. 

ப்ளளன் ட்ரூத், பிப்ரவரி 1979) 

மதறந்த சர்ச் ஆஃப் காட் ததலவாிடமிருந்து ஒன்தறக் கவைியுங்கள்: 

"ஒரு மைிதன் இறந்தால், அவன் மீண்டும் வாழ்வான்?" (ரயாபு 14:14). இது நம்பிக்தகயின் 
ரநேமாக இருக்க ரவண்டும், ஏதைன்றால் இந்த உலகம் இறந்தாலும் - ரமலும் அது - ஒரு 
புதிய மற்றும் சிறந்த உலகின் உயிர்த்ததழுததலப் பின்ததாடரும் - அதமதியில் ஒரு உலகம் 
- மைநிதறவு, மகிழ்ச்சி, மிகுதி, மகிழ்ச்சி! புாிந்துதகாள்ள கடவுள் எங்களுக்கு உதவுவார்! 
தவறுமரை ததாடர்ச்சியாை இருப்பு அல்ல - ஆைால் முழுதமயாை, மகிழ்ச்சியாை, 
சுவாேஸ்யமாை, ஏோளமாை வாழ்க்தக! ஆம் - அது எல்லா நித்தியத்திற்கும்! (ஆம்ஸ்ட்ோங் 
HW. உயிர்த்ததழுதலின் ரநாக்கம் என்ை? நல்ல தசய்தி, மார்ச் 1982) 

பலர் ரவதத்தத முழுதமயாகப் புாிந்து தகாள்ளாததால், கடவுளின் திட்டத்துடன் முழுளமேரக 

ஒத்துப்யபரகரத, அைகிே தரிசனத்ளத எப்படிக் கற்பிக்கிறரர்கள் என்பது யபரன்ற கருத்துக்களள 

அவர்கள் ஊக்குவித்துள்ளனர். 

நாம் கடவுதளப் பார்ப்பது நித்தியத்தத சிறப்பாகச் தசய்வதில்தல. அவர் நம்தம என்தறன்றும் 
ஆசீர்வதித்தாலும் நிச்சயமாக அததச் தசய்வார் (ஒப். சங்கீதம் 72:17-19). 

அதைத்தும் இரயசுவுக்காக பதடக்கப்பட்டதவ 

புதிய ஏற்பாட்டில் இரயசுதவப் பற்றியும் பதடப்தபப் பற்றியும் கற்பிக்கிறது: 

15 அவர் கண்ணுக்குத் ததாியாத கடவுளின் சாயல், எல்லர பளடப்புகளுக்க் ம் 
முதற்ரபறாைவர். 16 ஏதைன்றால், பரயலரகத்திலும் பூமிேிலும் கரணக்கூடிேளவ, 

கண்ணுக்குத் றதரிேரதளவ, சிம்மரசனங்கள், ஆட்சிகள், ஆட்சிகள், அதிகரரங்கள் என 

அளனத்தும் அவரரயலயே பளடக்கப்பட்டன. அளனத்தும் அவர் மூலமரகவும் 

அவருக்கரகவும் பளடக்கப்பட்டன. றகரயலரறசேர் 1:15-16) 

2 ... அவருளடே குமரரன், எல்லரவற்றுக்கும் வரரிசரக நிேமித்திருக்கிறரர், அவர் மூலமரக 

உலகங்களள உண்டரக்கினரர்; 3 அவர் தம்முதடய மகிதமயின் பிேகாசமாகவும், 

அவருளடே நபரின் றவளிப்பளடேரன சரேலரகவும், அவருளடே வல்லளமேின் 

வரர்த்ளதேினரல் எல்லரவற்ளறயும் நிளலநிறுத்துகிறரர், (எபிதேயர் 1:2-3) 



51 

 

இப்ரபாது, நித்திேத்திற்கும் இயேசுளவப் பரர்ப்பதற்கரக நரம் றவறுமயன பளடக்கப்பட்யடரமர? 

இல்தல. 

இரயசு ஏன் வந்ததாகச் தசான்ைார் என்பததக் கவைியுங்கள்: 

10 ... அவர்கள் வரழ்ளவப் றபறவும், அவர்கள் அதத மிகுதியாகப் தபறவும் நான் வந்ரதன். 

(யேரவரன் 10:10) 

"வரழ்க்ளக" மற்றும் அதத "அதிகமரக" றகரண்டிருப்பதன் மூலம், நரம் ஒரு சிறந்த நித்திேத்ளதப் 

றபறுவதற்கும், நித்திேத்ளத சிறப்பரகச் றசய்ே உதவுவதற்கும் அவர் வந்ததரக இயேசு 

கற்பிக்கிறரர். 

கடவுள் மைிதர்கதளப் பதடக்கவில்தல, மனிதர்கள் எப்றபரழுதும் அவளர உற்று யநரக்க 

யவண்டும் என்பதற்கரக அல்ல. 
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4.  கடவுள் ஏன் துன்பத்தத அனுமதிக்கிறார்? 

நாம் “அதிகமரக” வரழ்வதற்கு இரயசு வந்தார் என்றால் (ரயாவான் 10:10), கடவுள் துன்பத்தத 
அனுமதிப்பாோ? 

ஆம். 

அதற்கு ஒரு ரநாக்கம் உள்ளதா? 

ஆம். 

31 ஆண்டவர் என்தறன்றும் தகவிடமாட்டார். 32 அவர் துக்கத்தத உண்டாக்கிைாலும், 
அவருளடே இரக்கங்களின் திரளரன இரக்கத்தின்படி இரக்கம் கரட்டுவரர். 33 அவர் 

மைமுவந்து துன்புறுத்துவதில்தல , மனிதர்களின் பிள்ளளகளளத் 

துன்பப்படுத்துவதில்ளல. (புலம்பல் 3:31-33) 

கடவுள் மைமுவந்து நம்தமத் துன்புறுத்துவதில்தல அல்லது துக்கப்படுத்துவதில்தல என்பததக் 
கவைியுங்கள். நாம் நன்றாகச் தசய்ய ரவண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் (காண். 3 ரயாவான் 2). 

கண்ணியமாை மைிதர்களுக்கு ரமாசமாை விஷயங்கள் நடக்கும். 

இரயசு ஒருரபாதும் பாவம் தசய்யவில்தல (எபிரேயர் 4:15), ஆைால் நமக்காக துன்பப்பட்டார் (1 
ரபதுரு 2:21). ரமலும் "அவர் ஒரு குமாேைாக இருந்தாலும், அவர் பாடுபட்டதவகளால் 
கீழ்ப்படிததலக் கற்றுக்தகாண்டார்" (எபிரேயர் 5:8). 

மைிதர்கள் துன்பப்படுவதத கடவுள் ஏன் அனுமதிக்கிறார்? 

இேண்டு காேணங்கள் உள்ளை. ஒன்று நம் பாவங்களுக்காை தண்டதையாக/விதளவாக பாவம் 
தசய்யாமல் இருக்கவும், கடவுளிடம் திரும்பவும் ஊக்குவிக்கவும் (புலம்பல் 3:39-40; ரலவியோகமம் 
26:18). ரமலும், நம்முதடய அக்கிேமங்களுக்குத் தகுதியாைதத விடக் குதறவாகரவ கடவுள் 
நம்தமத் தண்டிக்கிறார் என்று தபபிள் கற்பிக்கிறது என்பதத நாம் புாிந்து தகாள்ள ரவண்டும் (cf. 
எஸ்ோ 9:13; ரயாபு 11:6). இப்ரபாது, தபபிளின் அந்த பகுதிகதளயாவது நம்புகிறவர்கள் கூட, 
அதத உணர்ந்திருக்கிறார்கள். 

ஆைால் மற்தறாரு, மிகவும் சிக்கலாை, காேணம் உள்ளது. 
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அப்ரபாஸ்தலைாகிய பவுல் நமக்குச் தசால்கிறார், "பதடப்பு பயைற்ற நிதலக்கு உட்பட்டது, 
விருப்பத்துடன் அல்ல, மாறாக அதத நம்பிக்தகயுடன் கீழ்ப்படுத்தியவோல்" (ரோமர் 8:20). அவர் 
ரமலும் எழுதிைார்: 

16 எைரவ நாங்கள் மைம் தளேவில்தல. நம் புறம்பாை மைிதன் அழிந்து 
தகாண்டிருந்தாலும், உள்ளாை மைிதன் நாளுக்கு நாள் 
புதுப்பிக்கப்பட்டுக்தகாண்டிருக்கிறான். 17 ஏதைன்றால், ஒரு கணம் மட்டுரம இருக்கும் 
நம்முதடய ரலசாை துன்பம், 18 நாம் காணப்படுவததப் பார்க்காமல், 
காணப்படாததவகதளப் பார்க்கும்ரபாது, 18 மிக அதிக அளவும் நித்தியமாை 
மகிதமதயயும் நமக்காகச் தசய்கிறது. ஏதைன்றால், காணக்கூடியதவ தற்காலிகமாைதவ, 
ஆைால் காணப்படாததவ நித்தியமாைதவ. (2 தகாாிந்தியர் 4:16-18) 

மக்கள் சுத்திகாிக்கப்படும் தசயல்பாட்டில் இருக்கிறார்கள்—அதில் துக்கமும் துன்பமும் அடங்கும்—
இருப்பினும் நம்பிக்தக இருக்கிறது. இந்த யுகத்தில் அதழக்கப்படாதவர்கள் ஒரு வழியில் 
சுத்திகாிக்கப்படுகிறார்கள் (ஏசாயா 48:10; எரேமியா 9:7), அரதசமயம் அதழக்கப்பட்டவர்கள் 
தவள்ளி மற்றும்/அல்லது தங்கத்ததப் ரபால சுத்திகாிக்கப்பட ரவண்டும் (சகாியா 13:9; சங்கீதம் 
66:10; ரடைியல் 11:35, 12:10; 1 ரபதுரு 1:7; cf. தவளிப்படுத்துதல் 3:18). எைரவ இந்த யுகத்தில் 
"அக்கிைி" ரசாததைகள் உள்ளை (1 ரபதுரு 1:7; 4:12). 

எது சிறப்பாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்தக உள்ளது: 

9 ஆைால், பிாியமாைவர்கரள, நாங்கள் இவ்விதமாகப் ரபசிைாலும், உங்கதளப் பற்றிய 
சிறந்த விஷயங்கதளயும், இேட்சிப்புடன் கூடிய விஷயங்கதளயும் நாங்கள் உறுதியாக 
நம்புகிரறாம். 10 ஏதைைில், நீங்கள் பாிசுத்தவான்களுக்குப் பணிவிதட தசய்தும், 
ஊழியஞ்தசய்ததாலும், அவருதடய நாமத்தின்ரமல் நீங்கள் காட்டிய அன்தபயும், உங்கள் 
ரவதலதயயும் மறப்பதில் கடவுள் அநியாயமுள்ளவர் அல்ல. 11 ரமலும், நீங்கள் 
ஒவ்தவாருவரும் இறுதிவதே நம்பிக்தகயின் முழு நிச்சயத்துடன் அரத விடாமுயற்சிதயக் 
காட்ட விரும்புகிரறாம், 12 நீங்கள் ரசாம்ரபறிகளாக மாறாமல், விசுவாசத்திைாலும் 
தபாறுதமயிைாலும் வாக்குத்தத்தங்கதளச் சுதந்தாிக்கிறவர்கதளப் பின்பற்றுங்கள். 
(எபிரேயர் 6:9-12) 

ஆகரவ, கடவுளுதடய வழிகள் “சிறந்ததவகதள” விதளவிக்கும் என்பதில் நாம் 
தபாறுதமயாகவும் நம்பிக்தகயுடனும் இருக்க ரவண்டும். 

துன்பத்தத தபாறுதமயாக தாங்குவது அன்பின் அதடயாளம்: 

4 அன்பு நீடிய தபாறுதமயுதடயது, தயவாைது, அன்பு தபாறாதம தகாள்ளாது, அன்பு 
தன்தைப் தபருதமயாக்காது, தகாப்பளிக்காது, 5 அநாகாீகமாகச் தசயல்படாது, தன் 
காாியங்கதளத் ரதடுவதில்தல, தூண்டப்படுவதில்தல, தீதமதயக் கருதுவதில்தல, 6 

அநீதிதயக் கண்டு மகிழ்வதில்தல, சத்தியத்தில் மகிழ்ச்சியதடகிறார்; அது 
எல்லாவற்தறயும் தாங்குகிறது, 7 எல்லாவற்தறயும் நம்புகிறது, எல்லாவற்தறயும் நம்புகிறது, 
எல்லாவற்தறயும் தாங்குகிறது. 8 அன்பு ஒருரபாதும் ரதால்வியதடவதில்தல; (1 
தகாாிந்தியர் 13:4-8, லிட்டேல் ஸ்டாண்டர்ட் பதிப்பு) 
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காதல் என்று தமாழிதபயர்க்கப்பட்ட கிரேக்க வார்த்தத 'அகாரப' எை 
தமாழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது - ரமலும் இந்த வதகயாை காதல் சத்தியத்தில் மகிழ்ச்சியதடகிறது 
மற்றும் எல்லாவற்தறயும் தாங்கும். உண்தமயாை அன்பின் மர்மம் என்ைதவன்றால், அன்பின் 
வளர்ச்சியில் துன்பம் ஈடுபடலாம். உண்தமயாை காதல் ரதால்வியதடயாது. 

சில ரநேங்களில் மக்கள் நல்லததச் தசய்வதால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்: 

17 ஏதைைில் , தீதமதயச் தசய்வததவிட, நன்தம தசய்து துன்பப்படுவரத கடவுளின் 
விருப்பமாக இருந்தால் நல்லது . (1 ரபதுரு 3:17) 

நாம் துன்பத்திற்கு ஆளாக ரநாிடும் வதகயில் நமக்கு நாரம துன்பத்தத ஏற்படுத்திக் தகாள்வது 
கடவுளின் விருப்பம் என்று ரமரல கூறப்படவில்தல என்பதத நிதைவில் தகாள்க. கடவுளின் 
வழிகள் நம் வழிகதள விட உயர்ந்ததவ ( ஏசாயா 55:8-9 ) ரமலும் அன்பின் அம்சங்கள் கடவுளின் 
திட்டத்தில் ஒரு மர்மம் (cf. எரபசியர் 5:25-32). 

இப்ரபாது, நம்தமத் துன்புறுத்தும் துன்பங்களிலிருந்து எழும் நன்தமகள் உள்ளை என்று தபபிள் 
ததளிவாகக் கூறுகிறது: 

3 சிாிப்தப விட துக்கம் ரமலாைது, யசரகமரன முகத்தரல் இதேம் ரமரலாங்கும். 4 

ஞாைிகளின் இதயம் துக்க வீட்டில் உள்ளது, மூடர்களின் இதேம் மகிழ்ச்சிேின் வீட்டில் 

உள்ளது. (பிரசங்கி 7:3-4) 

16 ஆவியாைவர் தாரம நம்முதடய தசாந்த ஆவியுடன் இதணந்து சாட்சி தகாடுக்கிறார், 
நரம் யதவனுளடே பிள்ளளகள் என்று சரட்சி கூறுகிறரர். 17 இப்ரபாது நாம் குழந்ததகளாக 
இருந்தால், நரமும் வரரிசுகள் - உண்ளமேில், கடவுளின் வரரிசுகள் மற்றும் கிறிஸ்துவின் 

உடன் வரரிசுகள் - உண்ளமேில் நரம் அவருடன் யசர்ந்து துன்புறுத்தப்பட்டரல், நரம் 

அவருடன் மகிளமப்படுத்தப்படுயவரம். (யரரமர் 8:16-17, AFV) 

18 ஏதைன்றால், இந்தக் கரலத்தின் துன்பங்கள் நம்மில் தவளிப்படும் மகிதமரயாடு 
ஒப்பிடத் தகுதியற்றதவ என்று நான் கருதுகிரறன். (யரரமர் 8:18) 

12 பிாியமாைவர்கரள, உங்களளச் யசரதிக்கும் அக்கினிச் யசரதளனளேப் பற்றி 
விசித்திரமரக நிளனக்கரதீர்கள், ஏயதர விசித்திரமரன கரரிேம் உங்களுக்கு நடந்தது யபரல; 
13 கிறிஸ்துவின் மகிதம தவளிப்படும்ரபாது, நீங்களும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் 

மகிழ்வதற்கரக, அவருளடே பரடுகளில் நீங்கள் பங்குறகரள்ளும் அளவுக்கு 

சந்யதரஷப்படுங்கள். (1 யபதுரு 4:12-13) 
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11 என் மகரை, கர்த்தருளடே சிட்ளசளே றவறுக்கரயத, அவருளடே சிட்ளசளே 

றவறுக்கரயத; 12 கர்த்தர் யாதே ரநசிக்கிறாரோ அவதேத் திருத்துகிறார், ஒரு தகப்பன் தரன் 

மகிழ்ச்சிேரக இருக்கும் மகளனப் யபரல . (நீதிறமரைிகள் 3:11-12) 

5 ரமலும், மகன்களளப் பற்றி உங்களுடன் யபசும் அறிவுளரளே நீங்கள் மறந்துவிட்டீர்கள்: 

“என் மகயன, கர்த்தருளடே சிட்ளசளே றவறுக்கரயத; 6 கர்த்தர் யாதே ரநசிக்கிறாரோ 
அவர்கதளத் தண்டிக்கிறார் , தரம் ஏற்றுக்றகரள்ளும் ஒவ்றவரரு மகளனயும் களசேடிேரல் 

அடிக்கிறரர். 

7 நீங்கள் சிட்தசதய சகித்தால், கடவுள் உங்களளப் பிள்ளளகளுடன் நடத்துகிறரர்; தந்ளத 

சிட்சிக்கரத மகன் என்ன? 8 ஆைால், நீங்கள் சிட்சிக்கரமல் இருந்தரல், அதில் எல்லரரும் 

பங்கரளிகளரகிவிட்டீர்கள் என்றரல், நீங்கள் சட்டவியரரதமரனவர்கள், மகன்கள் அல்ல. 9 

ரமலும், நம்ளமத் திருத்திே மனிதத் தகப்பன்கள் நமக்குக் கிளடத்திருக்கிறரர்கள், 

அவர்களுக்கு மரிேரளத றசலுத்தியனரம். ஆவிகளின் பிதரவுக்குக் கீழ்ப்படிந்து 

வரழ்யவரமர? 10 ஏதைன்றால், அவர்கள் சில நரட்களுக்குத் தங்களுக்குச் சிறந்ததரகத் 

யதரன்றிேபடி நம்ளமத் தண்டித்தரர்கள், ஆனரல் அவர் நம்முளடே நன்ளமக்கரக, நரம் 

அவருளடே பரிசுத்தத்தில் பங்கரளிகளரவதற்கு. 11 இப்ரபாது எந்தத் தண்டதையும் 
நிகழ்காலத்திற்கு மகிழ்ச்சியாகத் ததாியவில்தல, ஆனரல் வர்ததையாக இருக்கிறது. 

ஆேினும்கூட, பின்னர் அது பேிற்றுவிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதிேின் அளமதிேரன பலளன 

அளிக்கிறது. (எபியரேர் 12:5-11) 

துன்பம் அனுமதிக்கப்படுகிறது, அதைால் மக்கள் திருத்தப்படுவார்கள், பயிற்றுவிக்கப்படுவார்கள், 
குணத்தத உருவாக்குவார்கள், அதிலிருந்து சிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள் (ரோமர் 5:3-4, 8:17; 2 
ததசரலாைிக்ரகயர் 1:3-5; யாக்ரகாபு 1:2-4; 2 ரபதுரு 1:5-8; தவளிப்படுத்துதல் 21:7-8 ). 
ரசாததைகளும் பிேச்சதைகளும் நம்பிக்தகதய வளர்க்கவும், மைத்தாழ்தமதயக் கற்பிக்கவும், 
பாடங்கதளக் கற்பிக்கவும், கடவுளிடம் தநருங்கி வேவும் உதவுகின்றை. 

இப்ரபாது அது அதிகமாகத் ரதான்றிைாலும், கடவுள் அததப் புாிந்துதகாண்டு அதத அவருதடய 
மக்கள் தாங்கிக்தகாள்ளும்படி தசய்கிறார் (1 தகாாிந்தியர் 10:13). இரயசு அதத ஒரு நாளுக்கு ஒரு 
முதற எடுத்துக்தகாள்ளக் கற்றுக் தகாடுத்தார் (மத்ரதயு 6:34). எதிர்காலத்தில் அவர் 
திட்டமிட்டிருப்பது இந்த வாழ்க்தகயில் என்ை உடல் துன்பங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது ( ரோமர் 
8:18 ). 

இரயசுவும் கடவுளுதடய மக்களும் துன்பப்பட்டார்கள்: 

1 ஆதகயால், நம்தமச் சூழ்ந்திருக்கும் பாவத்தின் பாேத்தததயல்லாம் விட்டுவிட்டு, நாமும் 
இவ்வளவு தபாிய சாட்சிகளின் கூட்டத்தால் சூழப்பட்டிருப்பததக் கண்டு, நமக்கு முன்பாக 
தவக்கப்பட்டுள்ள ஓட்டத்தில் தபாறுதமயுடன் ஓடுரவாம், 2 நம் கண்கதள இரயசுவின் 



57 

 

ரமல் நிதலநிறுத்துரவாம். எங்கள் நம்பிக்தகயின் ஆசிாியர் மற்றும் முடிப்பவர், 
மகிழ்ச்சிதய வழங்கியவர், சிலுதவதய தாங்கிைார் {Gr. ஸ்டாரோஸ் - ஸ்ரடக்}, 
அவமாைத்தத தவறுத்து, கடவுளின் சிம்மாசைத்தின் வலது பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்தார். 3 

நீங்கள் உங்கள் ஆத்துமாக்களில் ரசார்வதடந்து மயக்கமதடயாதபடிக்கு, பாவிகளின் 
இத்ததகய முேண்பாட்தடத் தைக்கு எதிோகச் சகித்தவதே நிதைத்துக் தகாள்ளுங்கள். 
(எபிதேயர் 12:1-3, ே பிலி தபபிள்) 

துன்பம் தீரும்: 

12 ... நான் உன்தைத் துன்பப்படுத்திைாலும், இைி உன்தைத் துன்பப்படுத்த மாட்ரடன்; 13 
இப்ரபாததக்கு நான் அவனுதடய நுகத்தத உங்களிடமிருந்து முறித்து, உங்கள் 
பிதணப்புகதள அறுத்துவிடுரவன். (நாெ ம் 1:12-13) 

இது நிைிரவ ததாடர்பாை தீர்க்கதாிசைமாக தகாடுக்கப்பட்டாலும், துன்பம் முடிவுக்கு வரும் 
(தவளிப்படுத்துதல் 21:4) மற்றும் சாத்தாைின் நுகம் உதடக்கப்படும் ( ஏசாயா 14:12-17; 
தவளிப்படுத்துதல் 20:1-3) என்று மற்ற ரவதங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றை. 

துன்பங்கள் எப்ரபாதும் நம் தசயல்களால் விதளவதில்தல என்பததச் சுட்டிக்காட்ட ரவண்டும். 
இரயசுதவப் ரபால நாமும் தவறாகப் பாதிக்கப்படலாம்: 

19 ஏதைன்றால் , கடவுதளப் பற்றிய மைசாட்சியிைிமித்தம் ஒருவர் துக்கத்ததயும் 
அநியாயமாகத் துன்பத்ததயும் சகித்திருந்தால், இது பாோட்டத்தக்கது. 20 உங்கள் 
தவறுகளுக்காக நீங்கள் அடிக்கப்படும்ரபாது, அதத தபாறுதமயாக ஏற்றுக்தகாண்டால், 
அது என்ை தபருதம ? ஆைால், நீங்கள் நன்தம தசய்யும்ரபாதும், துன்பங்கதளச் 
தசய்யும்ரபாதும், தபாறுதமயாகச் தசய்தால், அது கடவுளுக்கு முன்பாகப் 
பாோட்டுக்குாியது. 

21 கிறிஸ்துவும் நமக்காகப் பாடுபட்டு, நீங்கள் அவருதடய அடிச்சுவடுகதளப் 
பின்பற்றும்படி எங்களுக்கு முன்மாதிாிதய தவத்துவிட்டு, இதற்காக நீங்கள் 
அதழக்கப்பட்டீர்கள். 

22 "அவர் பாவம் தசய்யவில்தல , அவருதடய வாயில் வஞ்சகம் காணப்படவில்தல"; 

23 அவர் நிந்திக்கப்பட்டரபாது, பதிலுக்கு நிந்திக்கவில்தல; அவர் துன்பப்பட்டரபாது, 
அவர் பயமுறுத்தவில்தல, ஆைால் நீதியாக நியாயந்தீர்க்கிறவருக்கு தம்தம 
ஒப்புக்தகாடுத்தார்; (1 ரபதுரு 2:19-23) 

துன்பத்ததப் பற்றி இரயசு நமக்கு ஒரு முன்மாதிாி தவத்தார் (1 ரபதுரு 2:21-24). தீர்க்கதாிசிகதளப் 
ரபாலரவ (யாக்ரகாபு 5:10-11). 

நாம் இரயசுதவப் பின்பற்ற ரவண்டும் (1 ரபதுரு 2:21-24), அரத ரபால் தீர்க்கதாிசி பவுதலயும் (1 
தகாாிந்தியர் 13:2) அவர் இரயசுதவப் பின்பற்றிைார் (1 தகாாிந்தியர் 11:1). 

குழந்ததகள் 
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கஷ்டப்படும் குழந்ததகதளப் பற்றி என்ை? 

கஷ்டப்படும் குழந்ததகதளப் பற்றி தபபிள் தசால்கிறது. குதறந்த பட்சம் ஒரு மைிதன் 
குருடைாகப் பிறந்தான், அதைால் "கடவுளின் தசயல்கள் அவைில் தவளிப்படும்" (ரயாவான் 9:3). 
ஆைால் மற்ற காேணம் என்ைதவன்றால், அவர்கள் பாத்திேத்ததயும் உருவாக்குவார்கள். 

நாம் பிறப்பதற்கு முன்ரப கடவுள் நமக்காக ஒரு திட்டம் தவத்திருக்கிறார். 

16 உன் கண்கள் என் தபாருதளக் கண்டை, உங்கள் புத்தகத்தில் அதவ அதைத்தும் 
எழுதப்பட்டுள்ளை: எைக்கு வடிவதமக்கப்பட்ட நாட்கள், அதவ எதுவும் இல்லாதரபாது. 
(சங்கீதம் 139:16) 

சிறு வயதிரலரய இறக்கும், கருக்கதலப்பு அல்லது தகால்லப்படும் குழந்ததகதளப் பற்றி என்ை? 

அதவ மைித துயேங்கள் என்றாலும், கடவுள் அவர்களுக்காக ஒரு திட்டத்தத தவத்திருக்கிறார் - 
அவர் அவற்தற மறக்கவில்தல (காண். ஏசாயா 49:15). அவர்கள், இந்த யுகத்தில் அதழக்கப்படாத 
மற்றும் ரதர்ந்ததடுக்கப்படாத மற்றவர்கதளப் ரபாலரவ, இேண்டாம் உயிர்த்ததழுதலின் ஒரு 
பகுதியாக இருப்பார்கள் (தவளிப்படுத்துதல் 20:5, 11). ரமலும், அவர்கள் மீண்டும் வாழ்வார்கள் 
என்று தபபிள் தசால்கிறது-ஆைால் அந்த ரநேம் ஏசாயா 65:20-ன்படி 100 ஆண்டுகள். 

பாிபூேணத்தத ரநாக்கி நகரும் 

பதழய ஏற்பாட்டில், ரமாரச கடவுளின் "ரவதல சாியாைது" என்று எழுதிைார் (உபாகமம் 32:4). 
புதிய ஏற்பாட்டில், அப்ரபாஸ்தலன் ரேம்ஸ் எழுதிைார்: 

2 என் சரகாதேரே, நீங்கள் பலவிதமாை ரசாததைகளில் சிக்கும்ரபாது, 3 உங்கள் விசுவாசத்தின் ரசாததை 
தபாறுதமதய உண்டாக்குகிறது என்பதத அறிந்து , அதத மகிழ்ச்சியாக எண்ணுங்கள். 4 

ஆைால், நீங்கள் ஒன்றும் குதறயாதவோகவும், நிதறவாகவும் இருப்பதற்காக, தபாறுதம 
அதன் பூேண ரவதலயாக இருக்கட்டும். 5 உங்களில் ஒருவனுக்கு ஞாைம் குதறவுபட்டால், 
எல்லாருக்கும் தாோளமாகவும் நிந்ததையும் இல்லாமல் தகாடுக்கிற கடவுளிடம் 
ரகட்கட்டும், அது அவனுக்குக் தகாடுக்கப்படும். (ரேம்ஸ் 1:2-5) 

பாிபூேணத்தத ரநாக்கி நகர்வதன் ஒரு பகுதியாக துன்பம் ரதான்றுகிறது. சிலதேப் ரபால 
ரவண்டுதமன்ரற நம்தம நாரம சித்திேவதத தசய்து தகாள்ள ரவண்டும் என்று இது 
அர்த்தப்படுத்துவதில்தல, மாறாக நாம் சந்திக்கும் ரசாததைகதளயும் துன்பங்கதளயும் 
தபாறுதமயாக சகித்துக்தகாள்ள ரவண்டும். 

ஆம், அதத அனுபவிப்பதத விட எழுதுவது எளிது - கடவுள் இதத அறிவார் (cf. எபிரேயர் 12:11): 

8 கர்த்தர் என்தைப் தபாருத்தவதே பூேணப்படுத்துவார் ; (சங்கீதம் 138:8) 

கடவுள் உங்கதள முழுதமப்படுத்த ரவதல தசய்கிறார்! 
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இரயசு துன்பத்திலிருந்து கீழ்ப்படிததலக் கற்றுக்தகாண்டார் என்று தபபிள் கற்பிக்கிறது 
என்பததக் கவைியுங்கள்: 

8 அவர் குமாேைாக இருந்தாலும், தாம் பட்ட துன்பங்களால் கீழ்ப்படிததலக் 
கற்றுக்தகாண்டார். 9 ரமலும் அவர் பூேணப்படுத்தப்பட்டு, அவருக்குக் கீழ்ப்படிகிற 
அதைவருக்கும் நித்திய இேட்சிப்பின் ஆசிாியோைார் (எபிரேயர் 5:8-9) 

அவதேப் பின்பற்றுபவர்களும் அததக் கற்றுக்தகாள்ள ரவண்டும். 

இரயசு கற்பித்தார்: 

48 ஆதகயால், பரயலரகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதர பரிபூரணரரக இருப்பதுயபரல, நீங்களும் 

பரிபூரணரரக இருப்பீர்கள். (மத்யதயு 5:48) 

கிறிஸ்தவர்கள் இப்ரபாது பாிபூேணமாக இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தமா? 

இல்தல. 

உண்தமயாை கிறிஸ்தவர்கள் இன்னும் பாவம் தசய்கிறார்கள், அவர்களுக்கு மன்னிப்பு யதளவ 

என்று அப்யபரஸ்தலன் யேரவரன் றதளிவரகக் கற்பித்தரர் (1 யேரவரன் 1:8-10). 

எைரவ, இது சரத்திேமற்றது என்பதரல், முேற்சி றசய்ேரமல் இருப்பது பரவரேில்ளல என்று 

கிறிஸ்தவர்கள் முடிவு றசய்ே யவண்டும் என் று அர்த்தமா? 

இல்தல. 

கிறிஸ்தவர்கள் கடவுளின் உதவியால் கடக்க ரவண்டும் (யரரமர் 12:21; பிலிப்பிேர் 4:13; 1 

யேரவரன் 4:4) இந்த வரழ்க்ளகேில் யசரதளனகள் மற்றும் யசரதளனகள், இது நம்ளம 

பரிபூரணத்திற்கு றநருக்கமரகக் றகரண்டுவர உதவுகிறது (ேரக்யகரபு 1:2-4). 

அப்ரபாஸ்தலைாகிய பவுல், ஒரு உபத்திேவத்தால் அவதிப்பட்டரபாது, இயேசு தன்னிடம் 

றசரன்ன ஒரு விஷேத்ளதக் கூறினரர்: 

9 ரமலும் அவர் என்ைிடம், "என் கிருளப உனக்குப் யபரதுமரனது, ஏறனனில் பலவீனத்தில் 

என் வலிளம பூரணமரகிறது" என்றரர். (2 றகரரிந்திேர் 12:9) 

நாம் கடந்து தசல்வதன் மூலம் இப்ரபாது நாம் பூேணப்படுத்தப்படுகிரறாம். 

கிறிஸ்தவர்கள் கடவுளின் பிள்தளகளாக உயிர்த்ததழுப்பப்படும்ரபாதுதான் அவர்கள் 
முழுதமயாக பூேணப்படுத்தப்படுவார்கள் (கரண். எயபசிேர் 4:13; எபிறரேர் 11:40). 
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5.  கடவுள் உன்தை ஏன் பதடத்தார்? 

உங்கள் ரநாக்கம் என்ை? 

நீங்கள் ரவறு யாதேயும் ரபால் இல்தல. "அளனத்து உறுப்புகளுக்கும் ஒயர மரதிரிேரன 

றசேல்பரடு இல்ளல ... தனித்தனிேரக ... கடவுள் தரம் விரும்பிேபடி ஒவ்றவரரு உறுப்புகளளயும் 

உடலில் அளமத்துள்ளரர்" (யரரமர் 12:4-5, 1 றகரரிந்திேர் 12:18) என்று ளபபிள் கற்பிக்கிறது. . 

எைரவ, நீங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கிறீர்கள். உங்கள் விதி தனித்துவமரனது மற்றும் 

முக்கிேமரனது. உங்கள் வரழ்க்ளகக்கு அர்த்தம் இருக்கிறது. 

உங்கள் வாழ்க்தகயின் தபபிள் அர்த்தம் என்ை? 

யார் நீ? 

நீங்கள் ஒரு தைித்துவமாை வழியில் அன்தபக் தகாடுக்கக்கூடியவர். 

அது நீங்கள் நித்தியமாக தசய்யக்கூடிய ஒன்று. 

கடந்த நூற்றாண்டின் மத்தியில், சர்ச் ஆஃப் கரட் (ஏைரவது நரள்) றவளிேிட்டது: 

கிறிஸ்தவர் வாழ்வது இன்தறக்கு மட்டுமல்ல; அவர் ஒரு நல்ல நரளள எதிர்பரர்க்கிறரர். 

(சர்ச் ஆஃப் கரட் நம்புகிறது. ளபபிள் வக்கீல் மற்றும் வரவிருக்கும் ரரஜ்ேத்தின் 

அறிவிப்பரளர். அக்யடரபர் 3, 1949, ப. 7) 

ஆைால் ஒரு கிறிஸ்தவர் தவறுமரை ஒரு நல்ல நாதள எதிர்பார்ப்பதில்தல. ஒரு உண்ளமேரன 

கிறிஸ்தவர் வரழ்க்ளகேில் யசரதளனகள், வரய்ப்புகள் மற்றும் யசரதளனகள் மூலம் இப்யபரது 
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குணத்ளத உருவரக்குகிறரர் (cf. யரரமர் 5:1-4), இது கிறிஸ்தவர்களுக்கு "சிறந்த நரதள" தனிப்பட்ட 

முளறேில் பங்களிக்க உதவும். 

இறுதியில் கடவுள் உங்களுக்காக தைிப்பட்ட முதறயில் சிறப்பு திட்டங்கதள தவத்துள்ளார். 

உங்கள் தசாந்த வழியில் அன்தபக் தகாடுக்கும்படி கடவுள் உங்கதளப் பதடத்தார் (ஒப். 1 

றகரரிந்திேர் 12:20-13:10). 

ஆைால் எப்படி? 

முக்கியமாக, இப்யபரது இந்த வாழ்க்தகயில் கடவுளுக்கு விசுவாசம் மற்றும் கீழ்ப்படிதல் மூலம் 
வாழ்கிரறாம். 

கீழ்ப்படிதல், விவிலிேத் றதரிவுகளளச் றசய்வது, விசுவரசம், அன்ளபக் களடப்பிடிப்பது மற்றும் 

இறுதிவளர நிளலத்திருப்பதன் மூலம், கிறிஸ்தவர்கள் பண்ளபக் கட்டிறேழுப்புவது 

மட்டுமல்லரமல், தங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நித்திேத்ளத சிறப்பரகச் றசய்வரர்கள். 

விசுவாசத்ததப் தபாறுத்தவதே, கடவுளின் இருப்பு ஒரு உண்ளம (cf. யரரமர் 1:20; இலவச 

புத்தகத்ளதயும் பரர்க்கவும், ccog.org, கடவுளின் இருப்பு தர்க்காீதியாைதா?) உள்ளது என்று 
நம்புவதற்கு நம்பிக்தக ரததவயில்தல. இளறவன். பிசரசுகள் கூட நம்பி நடுங்குகின்றன 

(ேரக்யகரபு 2:19). இருப்பினும், கடவுளத் நம்பவும், நம்பவும், கீழ்ப்படிேவும் நம்பிக்ளக யதளவ. 

இது "விசுவரசத்தின் மர்மத்தின்" ஒரு பகுதிேரகும் (cf. 1 தீயமரத்யதயு 3:9; ccog.org இல் 

ஆன்ளலனில் கிளடக்கும் இலவச ளகயேட்டில் விசுவரசத்ளதப் பற்றி யமலும் கரணலரம், கடவுள் 
அதழத்த மற்றும் ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்டவர்களுக்காை நம்பிக்தக ). 

அவருக்குக் கீழ்ப்படிகிறவர்களுக்கு” கடவுள் தம்முதடய பாிசுத்த ஆவிதய அருளுகிறார் 
(அப்ரபாஸ்தலர் 5:32 ) . அதுரவ, கடவுளின் ஆவிரய ஒருவதே உண்தமயாை கிறிஸ்தவோக 
ஆக்குகிறது (ரோமர் 8:9-11). 

அன்தபக் தகாடுப்பதற்கும் உண்தமயில் நித்தியத்தத சிறப்பாக்குவதற்கும் உதவுவதற்காக 
கிறிஸ்தவர்கள், தரங்களரகயவ, முதல் உேிர்த்றதழுதலில் (1 றகரரிந்திேர் 15:50-54; 

றவளிப்படுத்துதல் 20:5-6) மரற்றப்பட்டு பூரணப்படுத்தப்படுவரர்கள். இந்த உேிர்த்றதழுதல் 

ஏைரவது மற்றும் களடசி எக்காளத்துடன் ஒத்துப்ரபாகிறது (1 றகரரிந்திேர் 15:52), இது கடவுளின் 

இரகசிேத்தின் ஒரு பகுதிேரக முடிவளடயும் யநரம் (றவளிப்படுத்துதல் 10:7). 

அப்ரபாஸ்தலைாகிய பவுல் இந்த மாற்றத்தத "ஒரு மர்மம்" என்று குறிப்பிட்டரர் (1 றகரரிந்திேர் 

15:51). 
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தற்ரபாது கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கள் பின்ைர் உயிர்த்ததழுப்பப்பட்ட பிறகு மாற்றத்திற்காை 
இந்த வாய்ப்தபப் தபறுவார்கள் (இலவச புத்தகத்ளதயும் பரர்க்கவும், ஆன்ளலனில் ccog.org, 

யுைிவர்சல் ஆஃபர் ஆஃப் சால்ரவஷன், அயபரகடரஸ்டரஸிஸ்: எதிர்கரலத்தில் இைந்தவர்களளக் 

கடவுள் கரப்பரற்ற முடியுமர? நூற்றுக்கணக்காைவர்கள் ரவதங்கள் கடவுளின் இேட்சிப்பின் 
திட்டத்தத தவளிப்படுத்துகின்றை ). 

நல்லது தசய் 

கடவுள் நல்லவர் (மரற்கு 10:18; சங்கீதம் 143:10) யமலும் சரிேரனளதச் றசய்கிறரர் (கரண். 

ஆதிேரகமம் 18:25). 

கடவுள் விரும்புகிறபடி நாம் நன்தம தசய்ய ரவண்டும் என்று விரும்புகிறார் (சங்கீதம் 34:14; 

எபியரேர் 13:16). 

19 நீங்கள் ஆரலாசதையில் தபாியவர், யவளலேில் வல்லவர், ஏறனன்றரல், 

ஒவ்றவரருவருக்கும் அவரவர் வைிகளுக்கும் அவரவர் றசேல்களின் பலனுக்கும் ஏற்றவரறு, 

மனுபுத்திரரின் எல்லர வைிகளளயும் உமது கண்கள் திறந்திருக்கிறது. (எயரமிேர 32:19) 

9 நன்தம தசய்வதில் ரசார்வதடய ரவண்டாம், ஏறனனில் நரம் மனம் தளரரவிட்டரல் 

உரிே கரலத்தில் அறுவளட றசய்யவரம். 10 ஆதலால், நமக்கு வரய்ப்புக் கிளடக்கும்யபரது, 

எல்லரருக்கும் , வியசஷமரக விசுவரச குடும்பத்தரருக்கு நன்தம தசய்ரவாம் . (கலரத்திேர் 

6:9-10) 

5 ... கடவுள், 6 "ஒவ்றவரருவருக்க் ம் அவேவர் கிாிதயகளின்படி" றகரடுப்பரர்: 7 

தபாறுதமயாக ததாடர்ந்து நன்தம தசய்வதில் மகிதம, கனம் மற்றும் அைிேரளம 

ஆகிேவற்ளறத் யதடுபவர்களுக்கு நித்திே ஜீவன்; (யரரமர் 2:5-7) 

கடவுள் உங்களுக்கு நல்லதத விரும்புகிறார், நீங்கள் உண்ளமேியலயே யநசித்து அவருக்குக் 

கீழ்ப்படிந்தரல் (அப்யபரஸ்தலர் 5:32; எபிறரேர் 5:9), அப்படித்தான் எல்லாம் மாறும் (யரரமர் 8:28). 

பின்வருவைவற்தறக் கவைியுங்கள்: 

24 ஒருவன் புசிப்பததயும் குடிப்பததயும் விட , அவனுளடே உதழப்பில் அவன் ஆத்துமா 
இன்பம் அனுபவிப்பததவிடவும் அவனுக்குச் சிறந்தது எதுவுமில்தல . இதுவும் கடவுளின் 
தகயிலிருந்து வந்தததக் கண்ரடன். (பிரசங்கி 2:24) 
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12 அவர்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியதடவததயும், நல்லளதச் றசய்வளதயும் விட, 13 ஒவ்தவாரு 
மைிதனும் உண்பதும் குடிப்பதும், தன் உளைப்பின் நன்ளமளே அனுபவிப்பதும் யவறு 

எதுவும் அவர்களுக்குச் சிறந்ததல்ல என்பளத நரன் அறிரவன் - இது கடவுளின் பாிசு . 14 

கடவுள் எததச் தசய்தாலும் அது என்தறன்றும் இருக்கும் என்பதத நான் அறிரவன். 
(பிரசங்கி 3:12-14) 

ரமரல கூறப்பட்டதவ உண்தமதான், ஏறனனில் யவளலேில் உற்பத்தி றசய்வது விஷேங்களளச் 

சிறப்பரகச் றசய்வளத யநரக்கமரகக் றகரண்டது. யமலும் மனிதர்கள் உற்பத்தி தசய்வதத 
அனுபவிக்க ரவண்டும். 

ரமலும், கடவுளின் திட்டம் உங்களுக்கு என்ை நடந்தது என்பதத கணக்கில் எடுத்துக்தகாள்கிறது. 
இது றதரடர்பரன பளைே ஏற்பரட்டு யபரதளனகளளக் கவனியுங்கள்: 

11 கர்த்தருதடய ஆரலாசதை என்தறன்தறக்கும் நிற்கும், அவருதடய இருதயத்தின் 
திட்டங்கள் ததலமுதற ததலமுதறயாக இருக்கும். 12 ஆண்டவதேத் தங்கள் கடவுளாகக் 

தகாண்ட ரதசமும் , அவர் தம்முதடய தசாந்தச் சுதந்தேமாகத் ததாிந்துதகாண்ட 
ேைங்களும் பாக்கியவான்கள். 13 கர்த்தர் வாைத்திலிருந்து பார்க்கிறார் ; அவர் எல்லா 
மைிதர்கதளயும் பார்க்கிறார். 14 அவர் வாசஸ்தலத்திலிருந்து பூமியின் குடிகள் 
அதைவதேயும் பார்க்கிறார் ; 15 அவர்களுதடய இருதயங்கதள அவர் தைித்தைியாக 
வடிவதமக்கிறார்; அவர்களுதடய எல்லா ரவதலகதளயும் அவர் கருதுகிறார் . (சங்கீதம் 
33:11-15) 

1 நீதிமரன்களும் ஞரனிகளும் அவர்களுளடே கிரிளேகளும் ரதவனுதடய கேத்திரல இருக்கிறததன்று, 

இளவகளளறேல்லரம் நரன் அறிவிக்கும்படி, இளவகளளறேல்லரம் என் இருதேத்தில் 

எண்ணிக்றகரண்யடன். (பிரசங்கி 9:1அ) 

9 மனுஷனுதடய இருதயம் அவனுதடய வழிதயத் திட்டமிடுகிறது, கர்த்தரோ 

அவனுதடய நதடகதள வழிநடத்துகிறார். (நீதிறமரைிகள் 16:9) 

24 மைிதனுதடய அடிகள் கர்த்தருதடயதவ ; பிறகு எப்படி ஒரு மனிதன் தன் வைிளே 

புரிந்து றகரள்ள முடியும்? (நீதிறமரைிகள் 20:24) 

73 உமது கேங்கள் என்தை உருவாக்கி, என்ளன உருவரக்கின; (சங்கீதம் 119:73) 

17 ... “கடவுள் நீதிமரன்களளயும் துன்மரர்க்களரயும் நிேரேந்தீர்ப்பரர் ஒவ்றவரரு 

ரநாக்கத்திற்கும் ஒவ்தவாரு ரவதலக்கும் ஒரு ரநேம் இருக்கிறது. " (பிரசங்கி 3:17) 

இப்ரபாது, புதிே ஏற்பரட்டில் உள்ள பகுதிகளளக் கவனியுங்கள்: 
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11 ஆைால் ஒரே ஆவியாைவர் இதவ எல்லாவற்றிலும் தசயல்படுகிறார், கடவுள் தாரம 
விரும்புகிறபடி ஒவ்தவாருவருக்கும் தைித்தைியாகப் பிாிக்கிறார். ... 27 இப்ரபாது நீங்கள் 
கிறிஸ்துவின் சாீேமாக இருக்கிறீர்கள், நீங்கள் அதைவரும் தைிப்பட்ட உறுப்புகளாக 
இருக்கிறீர்கள். (1 றகரரிந்திேர் 12:11, 27, AFV) 

7 வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள், யதவன் யகலி றசய்ேப்படுவதில்ளல; மனிதன் எளத 

விளதக்கிறரயனர அளதயே அறுப்பரன். 8 தன் மாம்சத்திற்தகன்று விததக்கிறவன் 
மாம்சத்திைால் அழிதவ அறுப்பான்; ஆவிக்கரக விளதக்கிறவன் ஆவிேினரயல நித்திே 

ஜீவளன அறுப்பரன். (கலரத்திேர் 6:7-8) 

10 ஏறனன்றரல் , அவருதடய நாமத்தின் மீது நீங்கள் காட்டிய அன்தபயும் உங்கள் உதழப்தபயும் 
மறப்பது கடவுள் அநியாயக்காேன் அல்ல... (எபியரேர் 6:10) 

கடவுள் அதைவருக்கும் ஒரு திட்டம் உள்ளது! இந்த வேதில் நீங்கள் அளைக்கப்பட்டரலும் 

இல்லரவிட்டரலும் தனிப்பட்ட முளறேில் நீங்கள் இதில் அடங்கும். ரமலும் அவர் உங்கள் எல்லா 
ரவதலகதளயும் கருதுகிறார். 

நீங்கள் அனுபவித்த அதைத்தும், நீங்கள் அனுபவித்த அளனத்தும், நீங்கள் சரதித்த அளனத்தும், 

நித்திேத்ளத சிறந்ததரக்க உங்களள தேரர்படுத்துகிறது (இறுதிேில் நீங்கள் கடவுளுளடே 

ரரஜ்ேத்ளத ஆதரிக்க மறுக்கும் வளர). நீங்கள் அனுபவித்த அதைத்தும், கடவுள் உங்களுக்கரக 

ளவத்திருக்கும் அளைப்பு மற்றும் யவளலக்கரக உங்களளத் தேரர்படுத்துகிறது! நீங்கள் ஒரு 

தனித்துவமரன வைிேில் றகரடுக்க முடியும் மற்றும் நித்திேத்ளத சிறப்பரக றசய்ே உதவுவீர்கள்! 

உடலில் தககள், கண்கள் யபரன்ற பரகங்களும், வரசளன, றசவிப் புலன் மற்றும் பிற 
விஷயங்களுக்காை பாகங்களும் இருப்பததப் ரபால (1 றகரரிந்திேர் 12:12-26), கடவுள் 

ளவத்திருக்கும் நித்திே திட்டத்தில் நம் அளனவருக்கும் தனித்துவமரன பங்கு உள்ளது என்று 

ளபபிள் குறிப்பிடுகிறது. ஆம், உங்கள் பங்கு மற்ற பில்லிேன் கணக்கரன மனிதர்களில் இருந்து 
முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கலாம்—உங்களளப் பற்றிே உண்ளமேரன திட்டம் கடவுளிடம் 

இல்ளல என்று நிளனக்கரதீர்கள். 

ரமலும், நீங்கள் என்ை தசய்கிறீர்கள் என்பதற்கு நீங்கள் கணக்குக் தகாடுக்க ரவண்டும் (யரரமர் 
14:12). நீங்கள் என்ன றசய்கிறீர்கள் (பிரசங்கி 12:14; றவளிப்படுத்துதல் 20:12) மற்றும் நீங்கள் 

றசய்ேத் தவறிேவற்றின் அடிப்பளடேில் கடவுள் தீர்ப்பளிப்பரர் (மத்யதயு 25:24-30). நீங்கள் றசய்ே 

யவண்டிேளத எவ்வளவு அதிகமரகச் றசய்கிறீர்கயளர, அவ்வளவு அதிகமரக உங்கள் சுேத்திற்கும் 

மற்றவர்களுக்கும் நித்திேத்ளத சிறப்பரகச் றசய்வீர்கள். நீங்கள் தசய்யக்கூடாததத நீங்கள் 
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எவ்வளவு அதிகமாகச் தசய்யவில்தலரயா, உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நித்திேத்ளத 

சிறந்ததரக்குவீர்கள். கடவுள் நீதியுள்ள நீதிபதி (2 தீயமரத்யதயு 4:8). 

நம்முதடய தசயல்களுக்கு ஏற்ப நமக்கு தவகுமதி கிதடக்கும் என்று தபபிள் ரபாதிக்கிறது 
(மத்தர்யு 16: 2 7; ரோமர் 2:6; நீதிறமரைிகள் 24:12; எரேமியா 17:10; றவளிப்படுத்துதல் 22:12)! 

அதன் கரரணமரக அதிகமரன மக்களுக்கு நரம் உதவ முடியும் (கரண். லூக்கர 19:15-19). 

மரணத்திற்குப் பிறகு, நம்முளடே றசேல்கள் நம்ளமப் பின்றதரடர்கின்றன என்று ளபபிள் 

கூறுகிறது (ஒப். றவளிப்படுத்துதல் 14:13) - இதன் றபரருள் என்னறவன்றரல  ், உடல் ரீதிேரக நரம் 

கற்றுக்றகரண்ட மற்றும் வளர்ந்தளவ நித்திேம் முழுவதும் நரம் எவ்வரறு றகரடுக்கவும் யவளல 

றசய்ேவும் முடியும் என்பளத வடிவளமக்கும். 

கடவுள் தசய்த அதைத்திற்கும் அவருக்கு ஒரு காேணம் இருக்கிறது (எயசக்கியேல் 14:23). நம் 

வரழ்வின் நீளம் உட்பட, இது றபரதுவ்ாக நமக்கு ஒரு மர்மம் (cf. பிரசங்கி 9:12). 

“கடவுளில் நம்பிக்ளக ளவயுங்கள்” (மரற்கு 11:22) அவர் றசய்யும் எல்லரவற்றுக்கும் அருளமேரன 

கரரணங்கள் உள்ளன—அது நமக்கு எப்யபரதும் அப்படித் யதரன்றரவிட்டரலும் (cf. எபியரேர் 

12:11; யரரமர் 8:28). 

பலர் தங்கள் தசாந்த முடிவுகளின் அடிப்பதடயில் கடவுதள தவறாக நியாயந்தீர்த்தைர், ஆனரல் 

ளபபிள் யமலும் கற்பிக்கிறது: 

5 ஆதகயால் , கர்த்தர் வரும்வளர, காலத்திற்கு முன்பாக எததயும் நியாயந்தீர்க்காதீர்கள் ; 
அப்ரபாது ஒவ்தவாருவருதடய புகழும் கடவுளிடமிருந்து வரும். (1 றகரரிந்திேர் 4:5) 

சில விஷயங்கள் மதறக்கப்பட்டுள்ளை. எந்த மனிதளனப் பற்றியும் நமக்கு எல்லரம் றதரிேரது. 

எல்லா மக்களும் ஒரே மாதிாி இருப்பதில்தல. கடவுள் நம் ஒவ்றவரருவருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட 

திட்டத்ளத ளவத்திருக்கிறரர் (1 றகரரிந்திேர் 12:4-12). 

நாம் ஒவ்தவாருவரும் நித்தியத்தில் நமது பங்தகப் தபறுவதற்காக கடவுள் அதைவருடனும் 
இதணந்து தசயல்படுகிறார்! யவதம் கற்பிப்பது யபரல்: 

17 நீதியின் கிாிதய அதமதியும், நீதிேின் விளளவும், அளமதியும், உறுதியும் என்றறன்றும் 

இருக்கும். (ஏசரேர 32:17) 
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11 வாழ்வின் பாதததய எைக்குக் காட்டுவீர்கள்; உமது முன்னிளலேில் மகிழ்ச்சி 
நிளறந்திருக்கிறது; உமது வலது பரரிசத்தில் என்றறன்றும் இன்பங்கள் உள்ளன. (சங்கீதம் 

16:11) 

அதமதியும் இன்பமும் என்தறன்றும். ஒரு சிறந்த நித்திேம்! 

நீங்கள் தசய்ய ரவண்டிய ஒன்று என்ை? 

11 பிள்தளகரள, வாருங்கள், நரன் றசரல்வளதக் யகளுங்கள்; கர்த்தருக்குப் பேப்படுவளத 

நரன் உங்களுக்குக் கற்பிப்யபன். 12 ஜீவளன விரும்பி, நன்தமதயக் காணும்படி அரநக நாட்கதள 
விரும்புகிற மனுஷன் யார் ? 13 உன் நாதவத் தீதமயிலிருந்தும், உன் உதடுகளள 

வஞ்சகத்ளதப் யபசரதபடியும் கரத்துக்றகரள். 14 தீதமதய விட்டு விலகி நன்தம தசய்; 

அளமதிளேத் யதடி அளதத் றதரடருங்கள். (சங்கீதம் 34:11-14) 

3 கர்த்ததே நம்பி, நன்ளம றசய்; யதசத்தில் குடிேிருந்து , அவருளடே விசுவரசத்ளத 

உண்ணுங்கள். 4 கர்த்தருக்குள் மைமகிழ்ச்சியாயிரு, அவர் உன் இருதேத்தின் 

விருப்பங்களள உனக்குத் தர் வார். (சங்கீதம் 37:3-4) 

நல்லது தசய்! கடவுளள நம்பு. 

இதற்தகல்லாம் என்ை அர்த்தம்? 

கடவுள் அவர் தசய்ததத உருவாக்கிைார், அதனரல் அவருளடே பளடப்புகள் நல்லது றசய்ே 

முடியும். 

அல்லது இன்னும் குறிப்பாக, கடவுள் தரன் றசய்த அளனத்ளதயும் பளடத்தரர், அதனரல் நித்திேம் 

சிறப்பரக இருக்கும்! 

தபாியவா இல்தலயா? 

3 … எல்லரம் வல்ல ஆண்டவயர, உமது றசேல்கள் மகத்தரனளவ மற்றும் அற்புதமரனளவ! 

(றவளிப்படுத்துதல் 15:3) 

19 ஆ, உமக்குப் பேந்தவர்களுக்கரக நீர் யசமித்து ளவத்த உமது நற்குணம் எவ்வளவு 

றபரிேது; (சங்கீதம் 31:19) 

நாம் வருவதற்கு அவர் ஆயத்தம் தசய்ததிைாரல ரதவனுதடய நன்தம தபாிது. 
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எபிரேயர் 11: 4-12 இல், ஆயபல் றதரடங்கி, பளைே ஏற்பரட்டில் கடவுள் என்று அளைக்கப்படும் 

பலவற்ளறப் பற்றி அறிந்து றகரள்கியறரம். யமலும் அவற்ளறக் குறிப்பிடுளகேில், பின்வரும் 

வசனங்கள் என்ன கற்பிக்கின்றன என்பததக் கவைியுங்கள்: 

13 இவர்கதளல்லாரும் வாக்குத்தத்தங்கதளப் தபறாமல் விசுவாசத்தில் மாித்தார்கள், 
ஆனரல் அவர்களளத் தூரத்திலிருந்யத பரர்த்து, அவர்களளத் தழுவிக்றகரண்டு, தரங்கள் 

பூமிேில் அந்நிேர்கறளன்றும் ேரத்திரிகர்கறளன்றும் ஒப்புக்றகரண்டரர்கள். 14 இப்படிச் 
தசால்பவர்கள் தாங்கள் தாயகத்ததத் ரதடுகிரறாம் என்று தவளிப்பதடயாக 
அறிவிக்கிறார்கள். 15 அவர்கள் எந்த நாட்தட விட்டு தவளிரய வந்ரதாரமா அந்த நாட்தட 
அவர்கள் நிதைவு கூர்ந்திருந்தால், அவர்கள் திரும்பி வருவதற்கு வரய்ப்பு கிளடத்திருக்கும். 
16 ஆைால் இப்ரபாது அவர்கள் ஒரு சிறந்த நாட்தட, அதரவது பரயலரக நரட்ளட 

விரும்புகிறரர்கள். ஆதகயால், யதவன் அவர்களுளடே யதவன் என்று 

அளைக்கப்படுவதற்கு றவட்கப்படுவதில்ளல, ஏதைன்றால் அவர் அவர்களுக்காக ஒரு 
நகேத்தத ஆயத்தப்படுத்திைார் . (எபிறரேர் 11:13-16) 

ஆகரவ, ஆயபலின் கரலத்திலிருந்யத, கடவுள் ஒரு சிறந்த திட்டத்தத் தவத்திருந்தார் என்றும், 

அளத உண்ளமேரகப் புரிந்துறகரண்டவர்களின் கடவுள் கடவுள் என்றும் மக்கள் நம்புகிறரர்கள். 

"நகரம்" என்பது புதிே எருசயலம், இது வரனத்திலிருந்து பூமிக்கு வரும் (றவளிப்படுத்துதல் 21:2). 

விஷயங்கள் சிறப்பாக அதமய ரவண்டும் என்பரத திட்டம். 

புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்து பின்வருவைவற்தறக் கவைியுங்கள்: 

17 ஆதலால், நன்ளம றசய்ேத் றதரிந்தும் அளதச் றசய்ேரதவனுக்கு அது பாவம். (யஜம்ஸ் 

4:17) 

கிறிஸ்தவர்கள் நல்லது தசய்ய ரவண்டும் என்று அர்த்தமல்லவா? 

நல்லது தசய்வது காாியங்கதளச் சிறப்பாகச் தசய்வது. 

நல்லததச் தசய்தல் மற்றும் ததய்வமாக்குதல் பற்றிய ஆேம்பகால சர்ச் எழுத்தாளர்கள் 

ஆேம்பகால ரதவாலய எழுத்தாளர்கள் சில புாிதல்கதளக் தகாண்டிருந்தைர் மற்றும் கடவுளின் 
திட்டத்தின் மர்மத்தின் ரநாக்கம் பற்றி துப்புகதள வழங்கிைர். 

இேண்டாம் நூற்றாண்டில் (கி.பி.) ஸ்மிர்ைாவின் பாலிகார்ப், அசல் அப்யபரஸ்தலர்களில் ஒன்று 

அல்லது அதற்கு யமற்பட்டவர்களரல் நிேமிக்கப்பட்டரர்: 
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நல்லததத் ரதடுவதில் தவோக்கியமாக இருப்ரபாம் (பிலிப்பிேர்களுக்கு பரலிகரர்ப் 

எழுதிே கடிதம், அத்திேரேம் 6) 

அவர் {இயேசு} கற்பிக்கிறரர் ... நித்திே றவகுமதிேின் பலனுக்காக. (பரலிகரர்ப், விக்டர் 

ஆஃப் கபுவரவிலிருந்து துண்டுகள், பிரிவு 4) 

இரதரபால், பரலிகரர்ப்பின் பின் வந்த சர்திஸின் றமலிட்யடர எழுதினரர்: 

அவர் உங்களுக்கு சுதந்திேம் தபற்ற மைததக் தகாடுத்துள்ளார்; நீங்கள் ஒவ்றவரரு 

றபரருளின் தன்ளமளேயும் யவறுபடுத்தி, உங்களுக்கரக நல்லததத் ரதர்ந்ததடுக்கும் 
வதகயில், ஏரரளமரன றபரருட்களள அவர் உங்களுக்கு முன் ளவத்துள்ளரர். (றமலிட்யடர. 

அன்யடரனினஸ் சீசரின் முன்னிளலேில் இருந்த ஒரு றசரற்றபரைிவு. ரரபர்ட்ஸ் மற்றும் 

றடரனரல்ட்சன் எழுதிே அன்ட் -நிரசரை ஃபரதர்ஸ், றதரகுதி 8, 1885. தென்ட்ாிக்சன் 
பப்ளிஷர்ஸ், பீபாடி (எம்ஏ), அச்சிடுதல் 1999, ப. 755) 

நல்லததச் தசய்யக் கற்றுக்தகாள்வது குணத்தத உருவாக்குகிறது. நரம் நல்லளதச் றசய்ேத் 

யதர்ந்றதடுக்கும்யபரது, விஷேங்களளச் சிறப்பரகச் றசய்ே உதவுகியறரம். 

கடவுள் மைிதர்களுக்குத் ரதர்ந்ததடுக்கும் சுதந்திேத்ததக் தகாடுத்தார் என்பததயும் நாம் 
நல்லததத் ரதர்ந்ததடுக்க ரவண்டும் என்பததயும் தமலிட்ரடா புாிந்துதகாண்டார். ஆதரமும் 

ஏவரளும் மீறுவளதத் யதர்ந்றதடுத்தரலும், சரரரம்சத்தில் அடிளமத்தனத்ளதக் றகரண்டுவந்தது (cf. 

யரரமர் 6:16-17), றமலிட்யடர விளக்கினரர்: 

ஆைால், மண்ணின் இருபுறமும் விளதகளளப் றபறுவது யபரல, நன்ளம தீளமகளளப் றபற 

இேல்பியலயே திறன் றகரண்ட மனிதன், வியரரதி, யபரரளச றகரண்ட ஆயலரசகளர 
வரயவற்று, அந்த மரத்ளதத் றதரட்டதன் மூலம் கட்டளளளே மீறி, கடவுளுக்குக் 

கீழ்ப்படிேரமல் யபரனரன். (றமலிட்யடர. தி யஹரமிலி ஆன் தி பரஸ்ஓவர் றமலிட்யடர, வரி 
48) 

பாவத்தின் அடிதமத்தைத்திலிருந்து நம்தம விடுவிக்கும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இரயசு 
இருந்தார் என்பததயும் தமலிட்ரடா புாிந்துதகாண்டார்: 

பஸ்காவின் மர்மம் புதியது மற்றும் பதழயது, நித்திேமரனது மற்றும் தற்கரலிகமரனது, 

அைியாதது மற்றும் அழியாதது, மரணம் மற்றும் அைிேரதது ... சரி, விஷேத்தின் உண்ளம 

இளறவனின் மர்மம் பளைேது மற்றும் புதிேது ... ஏறனன்றரல் அது தீர்க்கதரிசனத்தின் 

குரல் வைிேரக இருந்தது. கர்த்தருளடே இரகசிேம் அறிவிக்கப்பட்டது. 
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…அடிளமத்தனத்திலிருந்து விடுதளலக்கு, இருளிலிருந்து தவளிச்சத்திற்கு, மரணத்திலிருந்து 

வரழ்க்ளகக்கு, றகரடுங்யகரன்ளமேிலிருந்து நித்திே ரரஜ்ஜிேத்திற்கு நம்ளம விடுவித்து, 

நம்ளம என்றறன்றும் ஒரு புதிே ஆசரரிேத்துவமரகவும், சிறப்பரன மக்களரகவும் 

ஆக்கிேவர். (றமலிட்யடர. தி யஹரமிலி ஆன் த பரஸ்கரவர் றமலிட்யடர, வரிகள் 2 ,58,61,68 
) 

ஆம், ரரஜ்ேம் என்றறன்றும், நித்திேத்திற்கும் உள்ளது. இயேசுவின் கரலத்தில் இருந்த மதத் 

தளலவர்களரல் புரிந்து றகரள்ளப்படரத தீர்க்கதரிசனங்களின் மர்மத்தின் மூலம் தரன் இயேசு 

வருவதற்கு முன்யப பிரகடனம் றசய்ேப்பட்டரர் (அந்த நூற்றுக்கணக்கரன தீர்க்கதரிசனங்களுக்கு, 

இலவச புத்தகத்ளத ஆன்ளலனில் பரருங்கள். www.ccog.org என்ற தளலப்பில்: இரயசுரவ தமசியா 
என்பதற்கு ஆதாேம் ). பஸ்கரவுடன் றதரடர்புளடே மற்றறரரு மர்மம் என்னறவன்றரல், இயேசு 

றரரட்டிளே உளடத்து, ஒவ்றவரரு சீடர்களுக்கும் ஒரு தனித்துவமரன பகுதிளேக் றகரடுத்தரர் (cf. 

லூக்கர 24:30), இது இன்று கிறிஸ்தவ பஸ்கரளவ (சில யநரங்களில் நற்கருளண என்று 

அளைக்கப்படுகிறது) சரிேரகக் களடப்பிடிப்பவர்களுக்கு உதவுகிறது. கடவுள் நம் 

ஒவ்றவரருவருக்கும் தனித்துவமரன ஒன்ளறக் றகரண்டிருப்பளதக் கரட்டவும், நரம் அளனவரும் 

சிறப்பரன மனிதர்கள். 

லிரயாைின் ஐரேைியஸ், ஸ்மிர் ைாவின் பாலிகார்ப்பால் கற்பிக்கப்பட்டதாகக் கூறிைார். 

கிறிஸ்தவர்களுக்கு "நித்திேத்திற்கு உேிர்த்றதழுதல் நம்பிக்ளக" இருப்பதாக ஐரேைியஸ் 
எழுதிைார் (ஐரேைியஸ். மதங்களுக்கு எதிரரன றகரள்ளககள், புத்தகம் IV, அத்திேரேம் 18, பரரர 

5). ஆம், உேிர்த்றதழுப்பப்பட்ட கிறிஸ்தவர் கள் நித்தியம் முழுவதும் வாழ்வார்கள். 

சங்கீதங்கள் கற்பிக்கின்றை: 

20 தபரும் துன்பங்கதள எைக்குக் காட்டியவர்கரள, என்ளன மீண்டும் உேிர்ப்பித்து , 

பூமிேின் ஆைத்திலிருந்து என்ளன உேர்த்துவீர்கள். 21 நீங்கள் என் மகத்துவத்ததப் 
தபருக்கி, எல்லரப் பக்கங்களிலும் என்ளனத் யதற்றுவீர்கள். (சங்கீதம் 71:20-21) 

உயிர்த்ததழுதலுக்குப் பிறகு (மீண்டும் உேிர்ப்பித்தல் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது) கடவுள் தனது 

ஊைிேர்களின் மகத்துவத்ளத அதிகரிப்பரர். 

எவ்வளவு? 

"நீங்கள் கடவுள்கள்" (யேரவரன் 10:34) சங்கீதம் 82:6-ன் பகுதிளே இயேசு யமற்யகரள் கரட்டினரர், 

இது கடவுளின் வைிேில் வரை விரும்புயவரருக்கு இறுதி றதய்வமரக்கல் றதரடர்பரன ஒரு 

யபரதளனேரகும். 
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ஐரேைியஸ் ரமலும் கற்பித்தார்: 

மற்றும் தத்ததடுப்பு தபற்றவர்கதளத் தவிே ரவதத்தால் கடவுள் என்று அதழக்கப்படுபவர் 
ரவறு யாரும் இல்தல (ஐரேைியஸ். அட்வர்சஸ் ரொிசஸ், புத்தகம் IV, முன்னுளர, வசனம் 

4) 

“நரன் றசரன்யனன், நீங்கள் எல்லாரும் உன்ைதமாைவர்களின் மகன்கள், றதய்வங்கள்; 

ஆனரல் நீங்கள் மனிதர்களளப் யபரல் சரவீர்கள்." தத்றதடுக்கும் பரிளசப் றபறரத, ஆனரல் 

கடவுளுளடே வரர்த் ததயின் தூய ததலமுதறயின் அவதாேத்தத தவறுத்து, கடவுளரக 

பதவி உேர்வு றபறுவதற்கரன மனித இேல்ளப ஏமரற்றி, கடவுளின் வரர்த்ளதக்கு 

நன்றிேற்றவர்களரக நிரூபிப்பவர்களிடம் அவர் சந்யதகத்திற்கு இடமின்றி இந்த 

வரர்த்ளதகளளப் யபசுகிறரர். அவர்களுக்கு சளத ஆனது. இந்த யநரக்கத்திற்கரகரவ 
கடவுளுதடய வார்த்தத மைிதைாக்கப்பட்டது, கடவுளின் குமரரனரகிே அவர் மனித 

குமரரனரனரர், அந்த மனிதன் வரர்த்ளதேில் எடுத்துக்றகரள்ளப்பட்டு, தத்றதடுப்ளபப் 

றபற்று, கடவுளின் மகனரக மரறலரம். . ஏறனன்றரல், அைிேரளம மற்றும் அைிேரளம 

ஆகிேவற்றுடன் நரம் ஒன்றுபட்டிருந்தரல் தவிர, யவறு எந்த வளகேிலும் நரம் அைிேரத 

தன்ளமளேயும் அைிேரளமளேயும் அளடந்திருக்க முடிேரது. ஐயரனிேஸ். அட்வர்சஸ் 

ரொிதசஸ், புத்தகம் III, அத்திேரேம் 19, வசனம் 1). 

அப்ரபாஸ்தலன் ரயாவான் எழுதிைார்: 

2 பிாியமாைவர்கரள, இப்யபரது நரம் யதவனுளடே பிள்ளளகள், நரம் என்னவரக 

இருப்யபரம் என்பது இன்னும் தவளிப்படவில்தல. அது றவளிப்பட்டரல் நரமும் 

அவளரப்யபரல் இருப்யபரம் என்று அறியவரம், ஏறனனில் நரம் அவளரப் யபரலயவ 

கரண்யபரம். (1 ஜரன் 3:2, டரர்பி ளபபிள் றமரைிறபேர்ப்பு) 

இரயசு இன்னும் திரும்பி வோததால், கிறிஸ்தவர்கள் இன்னும் அவளரப் யபரல மரறவில்ளல - 

ஆனரல் அவ்வரறு மரற்றப்படுவது திட்டத்தின் ஒரு பகுதிேரகும் (கரண். 1 றகரரிந்திேர் 15:50-53). 

நரம் எப்படி இருப்யபரம் என்பதில் இன்னும் சில மர்மம் உள்ளது (1 றகரரிந்திேர் 13:12), ஆனரல் 

கடவுளின் திட்டம் ததய்வீகத்தத உள்ளடக்கியது (யரரமர் 8:29; அப்யபரஸ்தலர் 17:29; மத்யதயு 

5:48; எயபசிேர் 3:14-19; மல்கிேர 2 :15). 

இேண்டாம் நூற்றாண்டின் ததாடக்கத்தில், அந்தியேரக்கிேரவின் இக்யனஷிேஸ் எழுதினரர்: 

ஏதைன்றால், உன்னிடம் மனிதளனப் பிரிேப்படுத்துகிறவனரகச் றசேல்படுவதல்ல, 

கடவுளளப் பிரிேப்படுத்துகிறவனரக, நீ அவளனப் பிரிேப்படுத்துகிறவனரக 
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நடந்துறகரள்வது என் விருப்பம். ஏறனன்றரல், கடவுளள அளடவதற்கரன அத்தளகே 

[மற்றறரரு] வரய்ப்பு எனக்கு ஒருயபரதும் கிளடக்கரது ... ஒரு சிறந்த பணிக்கரன 

மாியாததக்கு தகுதியுதடயது ... உலகத்திலிருந்து கடவுளிடம் தசல்வது நல்லது, நரன் 

அவரிடம் மீண்டும் எழுயவன். ... வனவிலங்குகளுக்கு உணவரக என்ளன அனுமதிக்கவும், 

அதன் கருவிேின் மூலம் கடவுளள அளடே எனக்கு வரய்ப்பு அளிக்கப்படும் ... நரன் 

கடவுளின் பரனத்ளத விரும்புகியறன், அதரவது அவரது இரத்தம், இது அைிேரத அன்பு 

மற்றும் நித் திய வாழ்வு. (இக்யனஷிேஸ். யரரமர்களுக்கு எழுதிே கடிதம், அத்திேரேங்கள் 

2,4). 

அவர் ஆபிேகாம், ஐசக், ேரக்யகரபு, தீர்க்கதரிசிகள், அப்யபரஸ்தலர்கள் மற்றும் 

யதவரலேத்தில் நுளையும் பிதரவின் கதவு. இளவ அளனத்தும் கடவுளின் ஒற்றுளமளே 

அளடவளத யநரக்கமரகக் றகரண்டுள்ளன (இக்யனஷிேஸ். ரோமர்களுக்கு எழுதிய கடிதம், 

அத்திேரேம் 9). 

எைரவ, கடவுளுளடே மக்களுக்கரன இலக்கு றதய்வமரக்கல் மற்றும் சிறந்த, நித்திே, யவளலளேச் 

றசய்வயத என்று இக்யனஷிேஸ் கற்பித்தரர். 

இேண்டாம் நூற்றாண்டில், அந்தியேரக்கிேரவின் தியேரபிலஸ் எழுதினரர்: 

நல்வாழ்வில் தபாறுதமயாகத் ததாடர்ந்து அழியாத நிதலதயத் ரதடுரவாருக்கு, அவர் 

கண்யணர, கரயதர யகட்கரத, மனிதனின் இதேத்தில் நுளைேரத, நித்திே ஜீவளனயும், 

மகிழ்ச்சிளேயும், அளமதிளேயும், இளளப்பரறுதளலயும், ஏரரளமரன நன்ளமகளளயும் 

தருவரர். கருத்தரிக்க. (தியேரபிலஸ். டு ஆட்யடரலிகஸ், ப்  த்தகம் I, அத்திேரேம் 14) 

எைரவ, மனிதன் இவ்வுலகில் உருவரனயபரது, அவன் இரண்டு முளற றசரர்க்கத்தில் 

ளவக்கப்பட்டது யபரல், ஆதிேரகமத்தில் மரேமரக எழுதப்பட்டிருக்கிறது; அதனரல் ஒன்று 

அவர் அங்கு ளவக்கப்பட்டயபரது நிளறயவறிேது, இரண்டரவது உேிர்த்றதழுதல் மற்றும் 

தீர்ப்புக்குப் பிறகு நிதறரவறும். ஏறனனில், ஒரு பரத்திரம் வடிவளமக்கப்படும்யபரது, அது 

சில குளறபரடுகளளக் றகரண்டிருக்கும்யபரது, அது புதிேதரகவும் முழுளமேளடயும் 

வளகேில், மறுவடிவளமக்கப்பட்டது அல்லது மரற்றிேளமக்கப்படுகிறது; அதுயபரலயவ 

மனிதனுக்கும் மரணம் ஏற்படுகிறது. எப்படியேர அல்லது வர்றுவிதமாக அவர் 
முறிந்துவிட்டார், அவர் உேிர்த்றதழுதல் முழுவதும் எழுவரர்; நரன் களங்கமற்ற, மற்றும் 

நீதியுள்ள, மற்றும் அைிேரத. ... 
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ஆேம்பத்திலிருந்ரத அவதே அழியாதவோக ஆக்கியிருந்தால், அவளரக் 

கடவுளரக்கிேிருப்பரர்... அதனரல், கடவுளின் கட்டளளளேக் களடப்பிடித்து, அைிே்ாத 
விஷயங்களில் அவர் சாய்ந்தால், அவர் அவாிடமிருந்து தவகுமதிதயப் தபற்று, 
அைிேரதவரரக மரறுவரர். கடவுள் ... கடவுள் நமக்கு ஒரு சட்டத்ளதயும் பரிசுத்த 

கட்டளளகளளயும் றகரடுத்துள்ளரர்; இவற்ளறக் களடப்பிடிக்கும் ஒவ்றவரருவரும் 

இரட்சிக்கப்பட முடியும், யமலும், உேிர்த்றதழுதலத்ப் தபறுவதன் மூலம், அைிளவ 

மரபுரிளமேரகப் றபற முடியும் (தியேரபிலஸ் ஆஃப் அந்தியேரக்கி. டு ஆட்யடரலிகஸ், 

புத்தகம் 2, அத்திேரேங்கள் 26, 27, ப. 105). 

ரநர்தமயாக தசயல்படுபவர் நித்திய தண்டதைகளிலிருந்து தப்பித்து, கடவுளிடமிருந்து 

நித்திே ஜீவனுக்கு தகுதிேரனவரரக கருதப்படுவார். (தியேரபிலஸ். டு ஆட்யடரலிகஸ், 

புத்தகம் II, அத்திேரேம் 34) 

ஆைால் நித்திய கடவுதள வணங்குபவர்கள், அவர்கள் நித்திே ஜீவளனப் றபறுவரர்கள், 

(தியேரபிலஸ். ஆட்யடரலிகைுக்கு, புத்தகம் II, அத்திேரேம் 36) 

நாங்கள் ஒரு பாிசுத்த சட்டத்ததக் கற்றுக்தகாண்ரடாம்; ஆனரல், உண்ளமேரகயவ 
கடவுளாகிய அவர், நீதிேரகச் றசேல்படவும், பக்தியுடன் இருக்கவும், நல்லளதச் றசய்ேவும் 

நமக்குக் கற்றுக்றகரடுக்கும் சட்டமிேற்றுபவர். (தியேரபிலஸ். டு ஆட்யடரலிகஸ், புத்தகம் 

III, அத்திேரேம் 9) 

எைரவ, தியேரபிலஸ் உண்ளமேரன கிறிஸ்தவர்களரக இருந்தவர்களுக்கு றதய்வீகத்ளதயும் 

நன் தமதயயும் கற்பித்தார். 

மூன்றாம் நூற்றாண்டில், யரரமன் கத்யதரலிக்க துறவியும், யரரமின் பிஷப் ஹிப்யபரலிட்டசும் 

எழுதினரர்: 

அழியாதமயின் தந்தத அழியாத குமாேதையும் வார்த்தததயயும் உலகிற்கு 
அனுப்பிைார், அவர் தண்ணீரிலும் ஆவிேிலும் மனிதளனக் கழுவுவதற்கரக வந்தரர்; 

யமலும் அவர ், ஆன்மரவும் உடலும் அைிேரமல் இருக்க மீண்டும் நம்ளமப் றபற்றறடுத்தரர், 

உேிரின் சுவரசத்ளத (ஆன்மரளவ) நமக்குள் ஊதினரர், யமலும் அைிேரத பயனரபிலிளே 

நமக்கு அளித்தரர். எனயவ, மனிதன் அைிேரதவனரக ஆகிவிட்டரல், அவனும் கடவுளரக 

இருப்பரன். யமலும் அடுக்கு மீளுருவரக்கம் றசய்ேப்பட்ட பிறகு அவர் தண்ணீோலும் 
பாிசுத்த ஆவியாலும் கடவுளாக ஆக்கப்பட்டால், அவர் மரித்யதரரிலிருந்து உேிர்த்றதழுந்த 

பிறகு கிறிஸ்துவுடன் கூட்டு வரரிசரகக் கரணப்படுகிறரர் (ஹிப்யபரலிடஸ். புனித 

தியேரபனி பற்றிே றசரற்றபரைிவு, அத்திேரேம் 8).  
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ஏதைன்றால், நல்றலரழுக்கத்தில் முன்னர்றி, சிறந்த விஷேங்களள அளடவதன் மூலம், 

ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பவுலின் வரர்த்ளதேின்படி, "முன்னிருந்தவற்ளற அளடவதன் மூலம்," 

{பிலிப்பிேர் 3:13, KJV}, நரம் எப்யபரதும் உேர்ந்த அைகுக்கு உேர்கியறரம். இருப்பினும், 

நிச்சேமரக, ஆன்மீக அைகு என்று நரன் றசரல்கியறன், அதனரல் நமக்கும்  இைிரமல் 
தசால்லப்படலாம், "ரரஜர உங்கள் அைளக மிகவும் விரும்பினரர்." (ஹிப்யபரலிட்டஸ். 

ஹிப்யபரலிட்டஸின் யவதப்பூர்வ வர்ணளனகளிலிருந்து துண்டுகள்) 

இவ்வாறு, ஹிப்யபரலிடஸ் றதய்வீகத்ளத கற்பித்தரர், யமலும் கிறிஸ்தவர்கள் நல்றலரழுக்கத்தில் 

முன்யனறுவதன் மூலம் சிறந்த விஷேங்களத் அதடகிறார்கள். 

4 ஆம் நூற்றாண்டில் , கியரக்க-யரரமன் துறவி மற்றும் மிலன் பிஷப் ஆம்ப்யரரஸ் கற்பித்தரர்: 

பின்ைர் ஒரு கன்ைி கருவுற்றார், அந்த வரர்த்ளத மரம்சமரக மரறிேது, அது மரம்சம் 

கடவுளரக மரறும் (மிலனின் ஆம்ப்யரரஸ். கன்னித்தன்ளமளேப் பற்றிேது (புத்தகம் I, 

அத்திேரயம் 11). 

4 ஆம் நூற்றாண்டில் , கியரக்க-ஆர்த்தடரக்ஸ் துறவி மற்றும் பிஷப் ஜரன் கிறியசரஸ்டம் எழுதினரர்: 

... மனிதன் கடவுளரகவும், கடவுளின் குைந்ளதேரகவும் ஆக முடியும். ஏறனன்றரல், "நீங்கள் 

றதய்வங்கள், நீங்கள் அளனவரும் உன்னதமரனவரின் பிள்ளளகள் என்று நரன் 

றசரன்யனன் " (ோன் கிறிரசாஸ்டம். அப்யபரஸ்தலர்களின் றசேல்கள் பற்றிே புனித நூல் 

32). 

இரயசுவின் காலத்திலிருந்ரத ததய்வமாக்குதல் என்பது மைிதர்களின் குறிக்ரகாளாக 
விளங்கியது. 

இைத்தின் மர்மம்? 

மைிதர்கள் பல்ரவறு நிறங்கள், வடிவங்கள் மற்றும் யதரற்றங்களில் வருகிறரர்கள். 

எந்த இைமும் மற்ற இைத்தத விட உயர்ந்தது அல்ல. 

பலர் தங்கள் இைம் ஆதிக்கம் தசலுத்தும் நாடுகளில் வாழ்கின்றைர். அவர்கள் பல்யவறு 

பரடங்களளக் கற்றுக்றகரள்கிறரர்கள். 

சிலர் தங்கள் இைம் மிகவும் பாகுபாடு உள்ள நாடுகளில் வாழ்கின்றைர். அவர்கள் பல்யவறு 

பரடங்களளக் கற்றுக்றகரள்கிறார்கள். 
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சில ஒன்றுக்கு ரமற்பட்ட இைங்களின் கலதவயாகும். அவர்கள் பல்யவறு பரடங்களளக் 

கற்றுக்றகரள்கிறரர்கள். 

சிலர் பல இைங்கதள ஏற்று நாடுகளில் வாழ்கின்றைர். அவர்கள் பல்யவறு பரடங்களளக் 

கற்றுக்றகரள்கிறரர்கள். 

அந்த காட்சிகளில் ரவறுபாடுகள் உள்ளை, அளவ பல்யவறு பரடங்களத்க் கற்றுக்தகாள்வதில் 
ஓேளவு விதளகின்றை. 

நாம் அதைவரும் ஆதாம் மற்றும் ஏவாளிடமிருந்து (ஆதிேரகமம் 3:20), பின்னர் யநரவரவின் மகன் 

மற்றும் அவர்களது மளனவிகளின் சந்ததிேினரிடமிருந்து வந்யதரம். 

ஆதாம் மற்றும் ஏவாளுக்கு முன் பல்ரவறு வதகயாை ரொமிைிட்கள் இருந்தரபாதிலும், 
அளனத் து நவீை மைிதர்களும் ஆதாம் மற்றும் ஏவாளிடமிருந்து வந்தவர்கள் - ஆம், நரம் 

அளனவரும் மனித இனத்தின் ஒரு பகுதி, ஆதரம் மற்றும் ஏவரளின் குடும்பத்திலிருந்து. 

புதிய ஏற்பாடு "புறஜரதிேரரிளடயே உள்ள மர்மம்" (றகரயலரறசேர் 1:27) என்று குறிப்பிடுகிறது. 

ஆதியாகமம் 10 இல் நரம் புறோதிகள் என்ற வார்த்தததய முதன்முதலில் சந்திக்கிரறாம், இது 

றவள்ளத்திற்குப் பிறகு, யநரவரவின் பிள்ளளகள் குைந்ளதகளளப் றபற்றனர் மற்றும் றவவ்யவறு 

இடங்களுக்குச் றசன்று றவவ்யவறு இனங்கள் மற்றும் பல இனக்குழுக்களின் முன்யனரடிகளரக 

இருந்தனர் என்பளதக் கரட்டுகிறது. 

இேட்சிப்பின் கண்ரணாட்டத்தில், யூதர் அல்லது புறஜரதிேரர், இஸ்ரயவலர் அல்லது இஸ்ரயவலர் 

அல்லரதவர்கள் (றகரயலரறசேர் 3:9-11), "கடவுளுக்கு எந்த பரரபட்சமும் இல்ளல" (யரரமர் 2:11). 

"அவர்கள் கிைக்கிலும் யமற்கிலும் வடக்கிலும் றதற்கிலும் இருந்து வந்து, யதவனுளடே ரரஜ்ேத்தில் 

அமர்வரர் கள்" (லூக்கர 13:29). 

தசால்லப்பட்டால், ஏன் வளககள்? 

சாி, இது றவவ்யவறு அனுபவங்களளக் றகரண்ட நபர்களுக்கு வைிவகுக்கும். 

ஆைால் தைிநபர்கள் பற்றி என்ை, மக்கள் மட்டும் அல்ல? 

கடவுளின் திட்டம் உங்கள் தைிப்பட்ட அனுபவங்கள் அதைத்ததயும் கணக்கில் 
எடுத்துக்தகாள்கிறது ( கலாத்தியர் 6:7-8; எபிரேயர் 6:10; சங்கீதம் 33:11-15 ). 
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உடலில் தககள், கண்கள் யபரன்ற பரகங்கள் இருப்பளதப் யபரலயவ, வரசளன, றசவிப்புலன் 

மற்றும் பிற விஷேங்களுக்கும் உடலில் ஒரு பங்கு உள்ளது என்று ளபபிள் குறிப்பிடுகிறது: 

14 உண்தமயில் உடல் ஒரு உறுப்பு அல்ல, ஆனரல் பல உறுப்புகள். 

15 “நரன் ளகேரக இல்லரததரல், நரன் உடளலச் யசர்ந்தவன் அல்ல” என்று கரல் கூறினரல், 

அது உடலல்லவர? 16 யமலும், "நரன் கண்ணரக இல்லரததரல், நரன் உடளலச் சரர்ந்தவன் 

அல்ல" என்று கரது கூறினரல், அது உடலல்லவர? 17 முழு உடலும் கண்ணாக இருந்தால், 

யகட்கும் சக்தி எங்யக இருக்கும்? முழுவதும் யகட்டரல், வரசளன எங்யக இருக்கும்? 18 

ஆைால் இப்ரபாது கடவுள் தாம் விரும்பியபடிரய ஒவ்தவாரு உறுப்புகதளயும் உடலில் 
அதமத்துள்ளார். 19 அவர்கள் அதைவரும் ஒரே அவயவமாக இருந்தால், உடல் எங்யக 

இருக்கும்? 

20 ஆைால் இப்ரபாது உண்தமயில் பல உறுப்புகள் உள்ளை, இன்னும் ஒரு உடல். 21 கண் 
தகதய ரநாக்கி, "எனக்கு நீ யதளவேில்ளல" என்று றசரல்ல முடிேரது; மீண்டும் கரல்களள 

யநரக்கி, "எனக்கு நீங்கள் யதளவேில்ளல" 22 இல்தல, மரறரக, பலவீனமரகத் யதரன்றும் 

உடலின் உறுப்புகள் அவசிேம். 23 எந்த உடல் உறுப்புகளுக்கு மாியாதத குதறவாக 
இருக்கிறது என்று நிதைக்கிரறாரமா, அந்த உறுப்புகளுக்கு நரம் அதிக மரிேரளத 

றகரடுக்கியறரம். மற்றும் எங்கள் றவளிப்படுத்த முடிேரத பரகங்கள் அதிக அடக்கம் 

தகாண்டதவ . ஆனரல் யதவன் சரீரத்ளத இேற்றினரர், அது இல்லரத பகுதிக்கு அதிக மரிேரளத 

அளித்து, 25 உடலில் பிளவு ஏற்படக்கூடாது, ஆனரல் உறுப்புகள் ஒருவருக்தகாருவர் அரத 
அக்கதறயுடன் இருக்க ரவண்டும். (1 றகரரிந்திேர் 12:14-26) 

ரவறுபாடுகள் இருப்பதற்காை காேணங்களில் ஒன்று, நரம் மற்றவருக்கும் அயத அக்களறயுடன் 

இருக்க முடியும் என்பளதக் கவனியுங்கள் - அதரவது யவறுபரடுகள் றவவ்யவறு வைிகளில் 

அன்ளபக் றகரடுக்க உதவும். 

இப்ரபாது, நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இனம், உேரம், பலவீனம் யபரன்றவற்றரல் வரழ்வது மிகவும் 

கடினம் என்று சிலர் கூறலரம். 

மற்றும் சில வழிகளில் அது உண்தம. 

இருப்பினும், இது திட்டத்தின் ஒரு பகுதிேரகும்: 

27 ஆைால், ஞரனிகளள றவட்கப்படுத்துவதற்கரக உலகத்தில் உள்ள 

முட்டரள்தனமரனவற்ளறக் கடவுள் யதர்ந்றதடுத்தரர்; (1 றகரரிந்திேர் 1:27) 
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கடவுள் பல்ரவறு நிறங்கள், வடிவங்கள் யபரன்றவற்ளற ஒயர உடலின் பரகமரக உருவரக்கினரர் 

(யரரமர் 12:4-5; 1 றகரரிந்திேர் 12:12-14). 

அதைவருக்கும் இேட்சிப்புக்காை வாய்ப்பு கிதடக்கும். 

அந்த வாய்ப்தப ஏற்கும் அதைவரும், தங்களுக்கும் மற்ற அளனவருக்கும் நித்திேத்ளத 

சிறந்ததரக்க ஒரு தனித்துவமரன வைிேில் அன்ளபக் றகரடுக்க முடியும் - இந்த யுகத்தில் றவவ்யவறு 

இனங்கள், இனங்கள் மற்றும் யதரற்றம் றகரண்டவர்கள், நித்திே யுகத்தின் வேவிருக்கும் யுகத்தத 
விட சிறந்ததாக இருப்பதற்கு பங்களிப்பார்கள். யவண்டும். 

நல்லது தசய்ய ரவதல தசய்யுங்கள் 

மக்கள் கடவுளின் ரவதலதயக் கருத்தில் தகாள்ள ரவண்டும் என்று சாலமன் எழுதிைார் (பிரசங்கி 
7:13). பலர் கடவுளின் யவளலளேப் புரிந்துறகரள்வதில்ளல அல்லது அளத யபரதுமரன அளவு 

கருத்தில் றகரள்ள மரட்டரர்கள் - ஆனரல் அவர்கள் றசய்ே யவண்டும் (cf. மத்யதயு 6:33). ஆதரிக்க 

இப்யபரது ஒரு ரவதல இருக்கிறது (மத்யதயு 24:14, 28:19-20; யரரமர் 9:28; 2 றகரரிந்திேர் 9:6-8; 

றவளிப்படுத்துதல் 3:7-10). அளதச் றசய்வது நல்லது (ஒப். 2 றகரரிந்திேர் 9:6-14; றவளிப்படுத்துதல் 

3:7-13). 

இருபதுக்கும் ரமற்பட்ட முதற (NKJV) ளபபிள் குறிப்பரக "நன்ளம றசய்" என்று கூறுகிறது. 
பிறருக்கு உதவி தசய்வதன் மூலம் நாம் நன்தம தசய்கிரறாம். கடவுளளயும் அண்ளட 

வீட்டரளரயும் யநசிப்பதன் மூலம் நரம் நன்ளம றசய்கியறரம் (மத்யதயு 22:37-39)—மற்ற மனிதர்கள். 

கிறிஸ்தவர்கள் மற்றவர்கதள அதடய கடவுளின் ரவதலதய ஆதாிக்க ரவண்டும் (மத்யதயு 24:14, 

28:19-20; யரரமர் 10:15, 15:26-27). 

ரவதலயின் ரநாக்கம் விஷயங்கதளச் சிறப்பாகச் தசய்வரத: 

5 விடாமுயற்சியுள்ளவர்களுதடய திட்டங்கள் நிச்சயமாய் ஏோளத்திற்கு வழிவகுக்கும், 
(நீதிறமரைிகள் 21:5a) 

23 எல்லா உதழப்பிலும் லாபம் உண்டு (நீதிறமரைிகள் 14:23) 

23 எல்லா உதழப்பிலும் நன்தம இருக்கிறது (நீத்ிதமாழிகள் 14:23, ேங்கின் இலக்கிே 

றமரைிறபேர்ப்பு) 

ரவதல தசய்வது அதைவருக்கும் நன்தமதய (நன்ளம) வைங்க யவண்டும். 
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அப்ரபாஸ்தலன் பவுல் எழுதிைார்: 

12 ஆதகயால், என் பிரிேமரனவர்கயள, நீங்கள் எப்றபரழுதும் கீழ்ப்படிந்தபடியே, என் 

முன்னிளலேில் மட்டும் அல்ல, இப்யபரது நரன் இல்லரத ரநேத்தில், பேத்துடனும் 

நடுக்கத்துடனும் உங்கள் றசரந்த இரட்சிப்ளபச் றசய்யுங்கள். 13 ஏதைைில், கடவுயள 

தம்முளடே மகிழ்ச்சிக்கரக விரும்புவதற்கும் றசய்வதற்கும் உங்களில் றசேல்படுகிறரர். 

(பிலிப்பிேர் 2:12-13) 

நாம் கடவுளின் மகிழ்ச்சிக்காக உதழக்க ரவண்டும் - இது அன்ளப அதிகாிக்கவும் நித்தியத்தத 
சிறந்ததாக்கவும். 

கடவுளுக்கு நம் ஒவ்தவாருவருக்கும் ஒரு ரவதல இருக்கிறது: 

15 நீ கூப்பிடு, நரன் உனக்குப் பதிலளிப்யபன்; உங்கள் ளககளின் யவளலளே நீங்கள் 

விரும்புவீர்கள். (யேரபு 14:15) 

நீங்களும் கடவுளின் தககளின் ரவதல! அவர் உங்களுக்கரக ஒரு திட்டத்ளத ளவத்திருக்கிறரர், 

அது நித்திேத்ளத சிறப்பரக்க உதவும் ஒரு யவளலளேச் றசய்வளத உள்ளடக்குகிறது. 

எழுத்தாளர் மாியா ரபாரபாவா பின்வரும் அவதாைிப்தபக் கூறிைார்: 

வாழ்நாள் முழுவதும் மாற்றங்கள் இருந்தரபாதிலும், உங்கதளயும் உங்கள் குழந்ததப் 
பருவத்ததயும் ஒரே நபோக ஆக்குவது என்ை என்ற மர்மம், எல்லரவற்றிற்கும் யமலரக, 

தத்துவத்தின் மிகவும் சுவரரஸ்ேமரன யகள்விகளில் ஒன்றரகும். (தபாரபாவா எம். கிரேஸ் 
ரபலி முதிரயார் வளரும் கதல. மூதள பிக்கிங்ஸ், தசப்டம்பர் 3, 2015) 

பலருக்கு இது ஒரு மர்மமாக இருந்தாலும், கடவுளுக்கு இது ஒரு மர்மம் அல்ல. நம்மரல் 

முடிந்தவளர சிறந்தவர்களரக இருக்க கடவுள் நம் அளனவருடனும் இளணந்து றசேல்படுகிறரர். 

அயத யபரல் மற்றவர்களுக்கு உதவ யவண்டும். 

விஷயங்கதளக் கண்டுபிடிப்பதற்காை காேணம் தபாதுவாக விஷயங்கதளச் சிறப்பாகச் 
தசய்வரத என்று கருதுங்கள். 

கடவுள் மைிதர்கதள "கண்டுபிடித்த" கரரணம், நித்திேத்ளத சிறப்பரக்குவதரகும். 

பால் மற்றும் பர்ைபாஸ் கூறிைார்: 

18 கடவுளுக்கு நித்தியமாகத் ததாியும், அவருளடே றசேல்கள் அளனத்தும். (அப்யபரஸ்தலர் 
15:18) 
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கடவுள் மக்கதளப் பதடத்து, நல்ல யவளலக்கரன அவருதடய திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 
அவர்கதள இந்தப் பூமியில் தவத்தார்: 

8 கிருதபயிைாரல விசுவாசத்திைாரல இேட்சிக்கப்பட்டீர்கள், அது உங்களரயல அல்ல; 

இது கடவுளின் பரிசு, 9 கிாிதயகள் அல்ல, ேரரும் றபருளம யபசக்கூடரது. 10 

நற்கிாிதயகளுக்காக கிறிஸ்து இரயசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாம் அவருதடய 
ரவதலயாயிருக்கிரறாம்; (எயபசிேர் 2:8-10) 

எல்லா மைிதர்களும்? 

கடவுளின் திட்டத்தத ஏற்றுக்தகாள்பவர்கள் அதைவரும் நித்தியத்தத சிறப்பாக்குவார்கள். 
தீேவர்களளத் தவிர இதுவளர வரழ்ந்தவர்கள் அளனவரும் இருப்பரர்கள் (அது பற்றிே கூடுதல் 

விவரங்களுக்கு, எங்கள் இலவச ஆன்ளலன் புத்தகத்ளதப் பரர்க்கவும்: யுைிவர்சல் ஆஃபர் ஆஃப் 
சால்ரவஷன், அயபரகடாஸ்டாஸிஸ்: றதரளலந்து யபரனவர்களள வரவிருக்கும் கரலத்தில் கடவுள் 

கரப்பரற்ற முடியுமர? நூற்றுக்கணக்கரன யவதங்கள் கடவுளின் திட்டத்ளத றவளிப்படுத்துகின்றன. 

இரட்சிப்பு ). 

நம் ஒவ்தவாருவருக்கும் ஒரு இடம் இருக்கிறது என்று இரயசு அறிவித்தார்: 

1 “உங்கள் இதேங்கள் கலங்க யவண்டாம். நீங்கள் கடவுளள நம்புகிறீர்கள்; என்ளனயும் 

நம்பு. 2 என் தந்ததயின் வீட்டில் பல அதறகள் உள்ளை. அப்படி இல்லரவிட்டரல், நரன் 

உனக்கரக ஒரு இடத்ளதத் தேரர் றசய்ேப் யபரகியறன் என்று றசரல்லிேிருப்யபனர? 3 நான் 
ரபாய் உங்களுக்காக ஒரு இடத்தத ஆயத்தம் தசய்தால், நரன் இருக்கும் இடத்தில் 
நீங்களும் இருக்கும்படி நான் திரும்பி வந்து உங்கதள என் முன்ைிதலயில் வேரவற்ரபன். 
(ஜரன் 14:1-3, BSB) 

உங்களுக்காை இடம் என்பது இரயசு உங்களுக்குச் சிறந்த ஒரு இடத்தத வாக்களிக்கிறார் என்று 
அர்த்தம். உங்கள் திறளமக்கரக. நீங்கள் கடவுளுளடே ரரஜ்ேத்தில் மகிை் ச்சியாை மற்றும் 
பங்களிக்கும் உறுப்பிைோக இருக்க முடியாது என்று கவதலப்பட ரவண்டாம். கடவுள் உங்களில் 
ததாடங்கிய ரவதலதய முடிக்க உண்தமயுள்ளவர் (கரண். பிலிப்பிேர் 1:6). 

மைிதர்களுக்காை கடவுளின் திட்டம் என்தறன்றும் நிதலத்திருக்கும். 

14 கடவுள் எததச் தசய்தாலும் அது என்தறன்றும் இருக்கும் என்பதத நான் அறிரவன். 
(பிரசங்கி 3:14) 

இரயசுரவ, விஷேங்களளச் சிறப்பரகச் றசய்ே வந்தரர் என்று ளபபிள் கரட்டுகிறது: 
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6 ... அவர் ஒரு சிறந்த உடன்படிக்ளகேின் மத்திேஸ்தரும் ஆவரர், இது சிறந்த 

வரக்குறுதிகளின் அடிப்பளடேில் நிறுவப்பட்டது. (எபியரேர் 8:6) 

கிறிஸ்தவர்களுக்கு சிறந்த நம்பிக்தக உள்ளது - இது ஆறுதலரக இருக்க யவண்டும்: 

19 ... ஒரு சிறந்த நம்பிக்ளகளேக் றகரண்டுவருகிறது, இதன் மூலம் நரம் கடவுளிடம் 

றநருங்கி வருகியறரம். (எபிறரேர் 7:19) 

13 சரகாதேரே, நீங்கள் நித்திளரேளடந்தவர்களளப் பற்றி அறிேரதிருப்பளத நரன் 

விரும்பவில்ளல; 14 ஏதைன்றால், இயேசு மரித்து உேிர்த்றதழுந்தரர் என்று நரம் 

விசுவரசித்தரல், அப்படியே இயேசுவுக்குள் உறங்குகிறவர்களளயும் யதவன் அவயரரடு 

றகரண்டு வருவரர். 

15 கர்த்தருதடய வார்த்ததயிைால் நாங்கள் உங்களுக்குச் தசால்கிரறாம், கர்த்தர் 

வரும்வளர உேியரரடிருக்கும் நரங்கள் நித்திளரேில் இருப்பவர்களுக்கு 

முந்திப்யபரகமரட்யடரம். 16 கர்த்தர் தாரம ஆேவாேத்ரதாடும், பிரதரன தூதனுளடே 

சத்தத்யதரடும், யதவ எக்கரளத்யதரடும் வரனத்திலிருந்து இறங்கி வருவரர். கிறிஸ்துவுக்குள் 

மாித்தவர்கள் முதலில் எழுந்திருப்பார்கள். 17 பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் 
ஆண்டவதேச் சந்திப்பதற்காக அவர்கரளாடு ரமகங்களில் தகாண்டு தசல்லப்படுரவாம். 
எனயவ நரம் எப்யபரதும் இளறவனுடன் இருப்யபரம். 18 ஆதகயால் இந்த வார்த்ததகளால் 
ஒருவதேதயாருவர் ஆறுதல்படுத்துங்கள். (1 றதசரலாைிக்ரகயர் 4:13-18) 

34 ... சிறந்த மற்றும் நிளலேரன உளடளம உங்களுக்கு இருப்பளத அறிந்து றகரள்ளுங்கள். 

(எபிறரேர் 10:34, றபரிேன் லிட்டரல் ளபபிள்) 

கடவுள் தான் தசய்த அதைத்ததயும் பதடத்தார், அதனரல் நித்திேம் சிறப்பரக இருக்கும். அது 

எப்யபரதும் சிறப்பரக இருக்கும் (கரண். எயரமிேர 32:38-41). 

நமக்கு விஷயங்கதளச் சிறப்பாகச் தசய்வது கடவுதளப் பிாியப்படுத்துகிறது, அதுவும் சிறந்தது. 

ஆம், கடவுள் மகிழ்ச்சிேளடே முடியும் (cf. எபிறரேர் 11:5, 13:16; 1 யபதுரு 2:19-20, NLT)--அது 

கடவுளுக்கும் சிறந்ததல்லவர? 

கடவுள் அவர் தசய்தததப் பதடத்தார், அதைால் நித்தியம் சிறப்பாக இருக்கும். 

அதைால்தான் அவர் பிேபஞ்சத்ததப் பதடத்தார், அதனரல்தரன் அவர் ஆண்களளயும் 

றபண்களளயும் பளடத்தரர். 
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இந்த யுகத்தில் அவருதடய அதழப்புக்கு தசவிசாய்க்கும் அதைவதேயும் (யமலும் பரர்க்க: கடவுள் 
உங்கதள அதழக்கிறாோ? ) மற்றும் வரவிருக்கும் யுகத்தில் உள்ள அதைவதேயும் கடவுளின் 
திட்டத்தில் உள்ளடக்கியது (இலவச ஆன்ளலன் புத்தகத்ளதயும் பரர்க்கவும்: யுைிவர்சல் ஆஃபர் 
ஆஃப் சால்ரவஷன். அயபரகடரஸ்டரஸிஸ்: கடவுளரல் இைந்தவர்களளக் கரப்பரற்ற முடியுமர? 

ஒரு யுகம் வரப்யபரகிறதர? நூற்றுக்கணக்கரன யவதங்கள் கடவுளின் இரட்சிப்பின் திட்டத்தத 
தவளிப்படுத்துகின்றை . 

நித்தியத்தத சிறப்பாகச் தசய்வரத அவர்களின் தைிப்பட்ட பகுதி என்பதத கிறிஸ்தவர்கள் புாிந்து 
தகாள்ள ரவண்டும். 

ஆைால் இது கடவுளின் வழியில் தசய்யப்பட ரவண்டும். 

12 மைிதனுக்குச் தசம்தமயாய்த் ரதான்றும் வழி ஒன்று உண்டு, ஆனரல் அதன் முடிவு மரண 

வைி. (நீதிறமரைிகள் 14:12; 16:25) 

உலதக பல வழிகளில் சிறப்பாகச் தசய்கிரறாம் என்று நிதைப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள். அது 

கடவுளின் வைிகளுடன் ஒத்துப்யபரகும் வளர, நம்பிக்ளகயுடன் அளவ இருக்கும். 

ஆயினும்கூட, கருக்களலப்பு உரிளமகள் மற்றும் ளபபிளரல் கண்டிக்கப்பட்ட பல்யவறு வளகேரன 

ஒழுக்கக்யகடுகளுக்கு ஆதரவரக அவர்கள் எதிர்ப்பு றதரிவிக்கும்யபரது, தரங்கள் உலகத்ளத 

யமம்படுத்துவதரக நிளனக்கும் மக்கள் உள்ளனர். 

புறமத பழக்க வழக்கங்கதள நல்லதாகப் பிேச்சாேம் தசய்யும் ரபாது, உலகத்ளத 

யமம்படுத்துவதரக நிளனக்கும் மக்களும் உள்ளனர். 

துேதிர்ஷ்டவசமாக, றபரும்பரலரன மக்கள் தங்களளத் தரங்கயள வற்புறுத்துகிறரர்கள் மற்றும் 

மற்றவர்களின் பரர்ளவேில், பளைே மரபுகள், அவர்களின் ஆளசகள் மற்றும்/அல்லது ளபபிளின் 

மீது தங்கள் இதேத்ளத நம்புகிறரர்கள். இர் ப்பினும், யவதம் எச்சரிக்கிறது: 

9 “இதேம் எல்லரவற்றிற்கும் யமலரக வஞ்சகமரனது, மிகவும் றபரல்லரதது; அளத ேரரரல் 

அறிே முடியும்? 10 கர்த்தோகிய நான், இருதேத்ளத ஆரரய்ந்து, மனளதச் யசரதிக்கியறன்; 

(எயரமிேர 17:9-10) 

கடவுளின் வழியில் காாியங்கதளச் தசய்ய உங்களுக்கு இதயம் இருக்கிறதா? 

உண்தமயில்? உண்ளமேியலயே? 

நீங்கள் தசய்வீர்கள் என்று நம்புகிரறன். 
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மக்கள் நன்தம தசய்ய ரவண்டும் என்று கடவுள் விரும்பிைாலும், வஞ்சக உள்ளம் றகரண்டவர்கள் 

அவ்வரறு றசய்வதில்ளல. 

20 வஞ்சகமுள்ள உள்ளம் உள்ளவன் நன்தமதயக் காணமாட்டான் ; (நீதிறமரைிகள் 17:20) 

இயற்பியல் கண்ரணாட்டத்தில் விஷயங்கள் கடிைமாகத் ரதான்றிைாலும், கடவுளள நம்புங்கள்: 

9 ஆண்டவாின் புைிதர்கரள, அவருக்குப் பேப்படுங்கள்! அவருக்குப் பேப்படுபவர்களுக்கு 

விருப்பமில்ளல. 10 இளம் சிங்கங்கள் பசியின்தமயால் வாடுகின்றை; ஆனரல் கர்த்தளரத் 

யதடுகிறவர்களுக்கு எந்த நன்தமயும் குதறவுபடாது. (சங்கீதம் 34:9-10) 

31 “எனயவ, ‘என்ன சரப்பிடுயவரம்?’ என்று கவளலப்படரதீர்கள். அல்லது 'நரம் என்ன 

குடிப்யபரம்?' அல்லது 'நரம் என்ன அணியவரம்?' 32 இதவகதளதயல்லாம் புறோதிகள் 
ரதடுகிறார்கள். ஏறனன்றரல், இளவறேல்லரம் உங்களுக்குத் யதளவ என்பளத உங்கள் 

பேரலாகத் தகப்பன் அறிந்திருக்கிறார். 33 முதலில் ரதவனுதடய ோஜ்யத்ததயும் 
அவருதடய நீதிதயயும் ரதடுங்கள், அப்றபரழுது இளவகறளல்லரம் உங்களுக்குச் 

யசர்க்கப்படும். 34 ஆதகயால் நாதளதயப் பற்றிக் கவதலப்படாதிருங்கள்; அன்ளறக்கு 

அதன் றசரந்த பிரச்சளனயே யபரதுமரனது. (மத்யதயு 6:31-34) 

உங்களுக்காகவும் மற்றவர்களுக்காகவும் உங்கள் திறதை அதிகாிக்க, கடவுளள நம்புங்கள் மற்றும் 

அவளர உங்கள் முடிறவடுக்கும் ஆயலரசகரரக ளவத்துக் றகரள்ளுங்கள்: 

5 உன் சுயபுத்தியில் சாயாமல் , உன் முழு இருதேத்யதரடும் கர்த்தரில் நம்பிக்ளகேரேிரு . 6 

உன் வழிகளிதலல்லாம் அவதே ஏற்றுக்தகாள், அவர் உன் பரளதகளளச் 

றசவ்ளவப்படுத்துவரர். 7 உன் பார்தவயில் ஞாைியாக இருக்காரத; கர்த்தருக்கு பேந்து 

தீளமளே விட்டு விலகுங்கள். 8 அது உங்கள் சததக்கு ஆரோக்கியமாகவும், உங்கள் 

எலும்புகளுக்குப் பலமரகவும் இருக்கும். (நீதிறமரைிகள் 3:5-8) 

நீங்கள் கடவுதள முழுதமயாக நம்பாத அளவுக்கு உங்கள் பார்தவயில் ஞாைியாக 
இருக்காதீர்கள். 

நீங்கள் கடவுதள நம்புவது சிறப்பாக இருக்கும். 

மற்றவர்கதளச் தசன்றதடய இதறவைின் பணிதய உதழத்து ஆதாிக்கவும். 
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6.  ஒரு நீண்ட கால திட்டம் உள்ளது 

இப்ரபாது கடவுள் "உேர்ந்த மற்றும் உன்னதமரனவர், நித்திேத்தில் வசிக்கிறரர், அவருளடே 

றபேர் பரிசுத்தர்" (ஏசரேர 57:15). 

கிறிஸ்தவர்கள், இப்யபரது கடவுளின் வரரிசுகளரகவும், எதிர்கரலத்தில் அவருடன் 

மகிளமப்படுத்தப்பட யவண்டிே கடவுளின் குைந்ளதகளரகவும் (யரரமர் 8:16-17), இறுத்ியில் 
அததரய தசய்வார்கள். கிறிஸ்தவர்கள் நித்திேத்தில் வசிப்பரர்கள் (இருப்பினும், கடவுளளப் 

யபரலல்லரமல், நம் அளனவருக்கும் ஒரு ஆரம்பம் இருந்திருக்கும்). 

கடவுள், ஒரு நீண்ட தூர திட்டத்ளத மனதில் ளவத்திருக்கிறரர்: 

20 ஏதைன்றால், பளடப்பு பேனற்ற நிளலக்கு உட்பட்டது, விருப்பத்துடன் அல்ல, ஆனரல் 

நம்பிக்ளகயுடன் அளதக் கீழ்ப்படுத்திேவரரல்; 21 ஏதைன்றால், சிருஷ்டியும் அைிவின் 

அடிளமத்தனத்திலிருந்து கடவுளின் பிள்ளளகளின் மகிளமேரன சுதந்திரத்திற்கு 

விடுவிக்கப்படும். 22 ஏதைன்றால், முழுப் பளடப்பும் இன்றுவளர பிரசவ யவதளனேரல் 

துடித்து உழத்க்கிறது என்பதத நாம் அறிரவாம். 23 அதுமட்டுமல்ல, ஆவிேின் 

முதற்பலளனப் றபற்ற நரமும் கூட, நமக்குள்யளயே புலம்புகியறரம், தத்றதடுப்புக்கரகவும், 

நம் சரீர மீட்பிற்கரகவும் ஆவலுடன் கரத்திருக்கியறரம். 24 இந்த நம்பிக்தகயில் நாம் 
இேட்சிக்கப்பட்ரடாம், ஆனரல் கரணப்பட்ட நம்பிக்ளக நம்பிக்ளகேல்ல. ஏன் இன்னும் 

ஒருவன் தரன் பரர்ப்பளத நம்புகிறரன்? 25 ஆைால் நாம் காணாததத நாம் நம்பிைால், 

விடரமுேற்சியுடன் ஆவலுடன் கரத்திருக்கியறரம். (யரரமர் 8:20-25) 

கடவுள் தைது பதடப்பில் சிேமங்கள் இருக்கும் என்று ததாியும், ஆனரல் அவர் ஒரு திட்டம் 

உள்ளது. 

எரேமியா 29:11 இன் மூன்று றமரைிறபேர்ப்புகளளக் கவனியுங்கள்: 

11 ஏதைன்றால், உங்களுக்கரக நரன் ளவத்திருக்கும் திட்டங்களள நரன் அறியவன்,” என்று 

கர்த்தர் றசரல்லுகிறரர், “உங்களளச் றசைிக்கத் திட்டமிடுகியறன், உங்களுக்கு தீங்கு 
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விதளவிக்காமல், உங்களுக்கு நம்பிக்ளகளேயும் எதிர்கரலத்ளதயும் தரத் திட்டமிடுகியறன். 

(எயரமிேர 29:11, NIV) 

11 ஏதைைில், நரன் உங்களள யநரக்கி நிளனக்கும் எண்ணங்களள அறியவன், உங்களுக்கு 

முடிவும் றபரறுளமயும் றகரடுப்பதற்கரக, துன்பத்ளதப் பற்றிே எண்ணங்கள் அல்ல, 

அளமதிேின் எண்ணங்கள் என்று ஆண்டவர் கூறுகிறரர். (எயரமிேர 29:11, டூயவ-ளரம்ஸ்) 

11 ஏதைன்றால், உங்களுக்கரக நரன் ளவத்திருக்கும் திட்டங்களள நரன் அறியவன், 

என்கிறரர் ஆண்டவர். "அளவ நன்ளமக்கரன திட்டங்கள், யபரைிவுக்கரன திட்டங்கள் 

அல்ல, உங்களுக்கு எதிர்கரலத்ளதயும்  நம்பிக்தகதயயும் தருகின்றை. (எயரமிேர 29:11, 

புதிே வரழ்க்ளக றமரைிறபேர்ப்பு) 

சிலர் எரேமியா 29:11 ஐ யமற்யகரள் கரட்டுகிறரர்கள், கடவுள் அவர்களுக்கரக ஒரு திட்டத்ளத 

ளவத்திருக்கிறரர். கடவுள் அளனவருக்கும் ஒரு திட்டத்ளத ளவத்திருந்தரலும், பலர் அந்த 

வசனத்ளத சூைலில் கருத்தில் தகாள்ள மாட்டார்கள். 

தபபிள் என்ை கற்பிக்கிறது என்பததக் கவைியுங்கள்: 

11 உங்களுக்கு எதிர்காலத்ததயும் நம்பிக்தகதயயும் தருவதற்காக, நரன் உங்களளப் பற்றி 
நிளனக்கும் எண்ணங்களள நரன் அறியவன் என்று கர்த்தர் றசரல்லுகிறரர். 12 அப்தபாழுது 
நீங்கள் என்தை ரநாக்கிக் கூப்பிட்டு, யபரய் என்னிடத்தில் றஜபம்பண்ணுவீர்கள், நரன் 

உங்களுக்குச் றசவிசரய்ப்யபன். 13 நீங்கள் உங்கள் முழு இருதயத்ரதாடும் என்தைத் 
ரதடும்ரபாது, என்ளனத் யதடுவீர்கள். 14 நான் உன்ைால் கண்டுபிடிக்கப்படுரவன், உன் 

சிளறேிருப்பிலிருந்து உன்ளன மீட்றடடுப்யபன் என்று ஆண்டவர் க் றுகிறார். நரன் 

உன்ளனத் துரத்திேடித்த எல்லர யதசங்களிலிருந்தும் எல்லர இடங்களிலிருந்தும் உன்ளனக் 

கூட்டிக்றகரண்டுயபரய், உன்ளனச் சிளறபிடித்துக்றகரண்டுயபரகிற இடத்திற்கு 

உன்ளனக் றகரண்டுவருயவன் என்று கர்த்தர் றசரல்லுகிறரர். (எயரமிேர 29:11-14) 

திட்டம் நாடுகடத்தப்பட்டது என்பததக் கவைியுங்கள். றவளிநரட்டவரரக, யாத்ாீகோக இருக்க 
ரவண்டும் . எைரவ, விசுவரசிகளரகிே நரம் எப்றபரழுதும் றபரருந்தவில்ளல என்பதில் 

ஆச்சரிேப்பட யவண்டிேதில்ளல. அப்யபரஸ்தலன் யபதுரு எழுதிேளதயும் கவனியுங்கள்: 

9 ஆைால் நீங்கள் ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ததலமுதறயும், அரச ஆசரர்ியரும், பரிசுத்த 

யதசமும், அவருளடே றசரந்த மக்களும், இருளிலிருந்து தம்முளடே அற்புதமரன 

றவளிச்சத்திற்கு உங்களள அளைத்தவருளடே துதிகளள அறிவிக்கும்படிக்கு. 10 அவர்கள் 
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ஒரு காலத்தில் மக்களாக இல்லாமல் இப்ரபாது கடவுளின் மக்களாக இருக்கிறார்கள், 
அவர்கள் இரக்கத்ளதப் றபறவில் தல, ஆனரல் இப்யபரது இரக்கம் றபற்றிருக்கிறரர்கள். 

11 பிாியமாைவர்கரள, பரயதசிகளரகவும், ேரத்ரீகர்களரகவும், ஆத்துமரவுக்கு வியரரதமரகப் 

யபரரிடும் மரம்ச இச்ளசகளிலிருந்து விலகி இருங்கள், 12 புறோதிகள் மத்தியில் உங்கள் 
நடத்தத தகளேவமாக இருக்க ரவண்டும், அவர்கள் தீேவர்கள் என்று உங்களுக்கு 
எதிோகப் ரபசும்ரபாது, அவர்கள் றசய்யும் உங்கள் நற்றசேல்களரல், வருளகேின் நரளில் 

கடவுளள மகிளமப்படுத்துங்கள். (1 யபதுரு 2:9-12) 

17 ஏதைன்றால், கடவுளுளடே வீட்டில் நிேரேத்தீர்ப்பு ஆரம்பமரகும் யநரம் வந்துவிட்டது; 

அது முதலில் நம்மிடம் ஆரம்பித்தரல், ரதவனுதடய சுவிரசஷத்திற்குக் 
கீழ்ப்படியாதவர்களின் முடிவு என்ைவாகும்? 18 இப்ரபாது  " நீதிமான் இேட்சிக்கப்படுவரத 
இல்தல என்றால், யதவபக்திேற்றவனும் பரவியும் எங்யக யதரன்றுவரர்கள்?" (1 யபதுரு 

4:17-18) 

28 ரமலும், கடவுளள யநசிப்பவர்களுக்கும், அவருளடே யநரக்கத்தின்படி 

அழத்க்கப்பட்டவர்களுக்கும், எல்லரயம நன்ளமக்கரகச் றசேல்படுகின்றன என்பளத நரம் 

அறியவரம். (யரரமர் 8:28) 

சில ரநேங்களில் நாம் குழப்பமதடகிரறாம், ஆனரல் யவத யபரதளனகளள கருத்தில் 

றகரள்கியறரம்: 

24 “எனக்குக் கற்றுக்றகரடுங்கள், நரன் என் நரளவப் பிடித்துக்றகரள்யவன்; நரன் எங்யக 

தவறு சத்ய்ரதன் என்பததப் புாிந்துதகாள்ளச் தசய்யுங்கள். (யேரபு 6:24) 

8 “என் எண்ணங்கள் உங்கள் எண்ணங்கள் அல்ல , உங்கள் வைிகள் என் வைிகள் அல்ல” 

என்கிறரர் ஆண்டவர். 9 “பூமிளேவிட வரனம் எப்படி உேர்ந்தயதர, அப்படியே உங்கள் 
வழிகதளவிட என் வழிகளும், உங்கள் எண்ணங்களளவிட என் எண்ணங்களும் 

உேர்ந்தளவ. (ஏசரேர 55:8-9) 

கடவுள் ஒரு திட்டத்தத தவத்திருக்கிறார், தவறு றசய்ேவில்ளல என்பளத நம்புங்கள், புரிந்து 

றகரள்ளுங்கள். நம்பிக்ளக ளவத்திருங்கள் (எங்கள் இலவச ஆன்ளலன் ளகயேட்ளடயும் 

பரர்க்கவ் ம்: கடவுள் அதழக்கப்பட்ட மற்றும் ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்டவர்களுக்காை நம்பிக்தக ). 

நீங்கள் கடவுதள நம்பிைால் அந்தக் கஷ்டங்களின் காேணமாக நீங்கள் நன்றாக இருப்பீர்கள் 
(எபிறரேர் 12:5-11; நீதிறமரைிகள் 3:5-8). இந்த யுகத்தில் நீங்கள் அளைக்கப்பட்டு, 



87 

 

யதர்ந்றதடுக்கப்பட்டு, உண்ளமயுள்ளவரரக இருந்தரல் (றவளிப்படுத்துதல் 17:14), நீங்கள் பூமிேில் 

ரரஜரக்களரகவும் ஆசாாியர்களாகவும் (றவளிப்படுத்துதல் 5:10) ஆேிர வருட யுகத்தில் 

இயேசுவுடன் ஆட்சி றசய்வீர்கள் (றவளிப்படுத்துதல் 20:4-6) . ஆேிரமரண்டு கரலத்திலும், இறுதிப் 

றபருநரளிலும் (cf. ஏசரேர 30:21) மக்களுக்கு உதவ, சிறப்பரக வரழ்வதற்கரன வைிளே நீங்கள் 

மக்களுக்குக் கற்பிக்க முடியும். 

பிதா மற்றும் குமாேன் இருவரும் மைிதகுலத்தின் பாவங்களால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதத 
புாிந்து தகாள்ளுங்கள் (ஒப். ஆதிேரகமம் 6:5-6), அயதரடு இயேசு நம்முளடே பரவங்களுக்கரக 

இறக்கும் துன்பத்தின் மூலம் (ஒப். 1 யபதுரு 4:1). இயேசு தரனரக முன்வந்து இதன் மூலம் தம்தம 
ஈடுபடுத்திக்தகாண்டார் (யேரவரன் 10:18), ஆனரல் நித்திேத்ளத சிறப்பரக்க அவ்வரறு றசய்தரர். 

நித்தியத்தத சிறந்ததாக்க உதவும் தன்தமதய உருவாக்க இந்த வாழ்க்தகயில் நாம் 
கற்றுக்தகாள்ள ரவண்டிய பாடங்கள் உள்ளை. 

1 ஆதலால், விசுவரசத்தினரயல நீதிமரன்களரக்கப்பட்டும், நம்ம் தடய கர்த்தோகிய 
இரயசுகிறிஸ்து மூலமாய் ரதவரைாடு சமாதாைம் தபற்றிருக்கிரறாம்; 2 அவர் மூலமாக 
நாம் நிற்கிற இந்த கிருதபதய விசுவாசத்திைாரல அணுகி , யதவனுளடே மகிளமேின் 

நம்பிக்ளகேில் சந்யதரஷப்படுகியறரம். 3 அதுமட்டுமல்லாமல், உபத்திரவம் 

விடரமுேற்சிளே உண்டரக்குகிறது என்பதத் அறிந்து, உபத்திரவங்களிலும் 

யமன்ளமபரரரட்டுகியறரம்; 4 மற்றும் விடாமுயற்சி, தன்ளம; மற்றும் தன்ளம, நம்பிக்ளக. 

(யரரமர் 5:1-4) 

5 இந்தக் காேணத்திைாரலரய, எல்லர விடரமுேற்சிளேயும் றகரடுத்து, உங்கள் 

விசுவரசத்தில் நல்றலரழுக்கத்ளதயும், நல்றலரழுக்க அறிளவயும், 6 அறிவுக்கு 
தன்ைடக்கத்ததயும், தன்னடக்கத்திற்கு விடரமுேற்சிளேயும், விடரமுேற்சியுடன் 

யதவபக்திளேயும், 7 ரதவபக்தியுடன் சரகாதே இேக்கத்ததயும், சயகரதர தேயவரடு 

அன்ளபயும் யசர்த்துக்றகரள்ளுங்கள். . 8 இதவகள் உங்களுக்குச் தசாந்தமாயிருந்து 
தபருகிைால், நம்முளடே கர்த்தரரகிே இயேசுகிறிஸ்துவத் அறிகிற அறிவில் நீங்கள் 
மலடியாகவும், பலனற்றவர்களரகவும் இருக்கமரட்டீர்கள். (2 யபதுரு 1:5-8) 

சிேமங்கள் மற்றும் ரசாததைகளிலிருந்து நீங்கள் பயைதடவீர்கள் என்று நீங்கள் நிதைக்காமல் 
இருக்கலாம், ஆனரல் நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவரரக இருந்தரல், நீங்கள் றசய்ே யவண்டும். 

மதறந்த தெர்பர்ட் டபிள்யூ. ஆம்ஸ்ட்ரரங் எழுதிே ஒன்ளறக் கவனியுங்கள்: 
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பதடப்பாளர் கடவுள் மைிததை ஏன் பூமியில் தவத்தார்? கடவுளின் இறுதி 
யநரக்கத்திற்கரக, தன்ளன மீண்டும் உருவரக்குவது - தன்ளன மீண்டும் உருவரக்குவது, 

நீதியுள்ள றதய்வீக தன்ளமளே உருவரக்குவதன் மூலம், இறுதிேில் மில்லியன் கணக்காை 
எண்ணற்ற பிறக்கும் மற்றும் பிறக்கும் குழந்ததகளில் கடவுளாக, கடவுள் குடும்பத்தின் 

உறுப்பினர்களரக மரறும். கடவுள் தனக்குக் றகரடுத்தது யபரல் மனிதன் றபௌதிக பூமிளே 

யமம்படுத்த யவண்டும், அதன் பளடப்ளப (பரவம் றசய்யும் யதவதூதர்கள் யவண்டுறமன்யற 

றசய்ே மறுத் துவிட்டார்கள்) மற்றும், அவ்வரறு றசய்வதன் மூலம், கடவுளின் 

அரசரங்கத்ளத, கடவுளின் வரழ்க்ளக முளறளே மீட்றடடுக்க யவண்டும்; யமலும், இந்தச் 

றசேல்பரட்டில், மனிதனின் றசரந்த ஒப்புதலுடன் கடவுளின் புனிதமரன, நீதியுள்ள 

குணத்தின் வளர்ச்சிேின் மூலம் மனிதனின் பளடப்ளப முடிக்கிறது. இந்த பரிபூரணமரன 

மற்றும் நீதிேரன குணம் மனிதனுக்குள் புகுத்தப்பட்டு, மனிதன் மரண மரம்சத்திலிருந்து 

அைிேரத ஆவிக்கு மரற்றப்பட்டவுடன், நம்பமுடிேரத மனித ஆற்றல் வரவிருக்கிறது - 

மனிதன் கடவுளின் றதய்வீக குடும்பத்தில் பிறந்து, கடவுளின் அரசரங்கத்ளத பூமிேில் 

மீட் தடடுக்கிறான். பின்னர் பிரபஞ்சத்தின் முடிவில்லரத விரிவரக்கம் முழுவதும் 

பளடப்பின் நிளறவில் பங்யகற்பது! … கடவுள் றசரல்லப்படரத மில்லிேன் கணக்கரன 

முளற தன்ளன மீண்டும் உருவரக்கி இருப்பரர்! எனயவ, அந்த மறு-உருவரக்கம் வரரத்தின் 

ஆறரவது நரளில், கடவுள் (எல்யலரஹிம்) கூறிைார், "நம் சரேலில், நம் சரேளலப் யபரல் 

மனிதளன உருவரக்குயவரம்" (ஆதி. 1:26). மனிதன் (அவரது ஒப்புதலுடன்) அவளனப் 

பளடத்தவனுடன் ஒரு சிறப்பரன உறளவக் றகரண்டிருக்கச் றசய்ேப்பட்டரன்! அவர் 

கடவுளின் வடிவத்திலும் வடிவத்திலும் பளடக்கப்பட்டரர். உறளவ சரத்திேமரக்க 

அவருக்கு ஒரு ஆவி (வடிவத்தில் உள்ள சரரம்) வைங்கப்பட்டது (ஆம்ஸ்ட்ரரங் HW. மிஸ்டாி 
ஆஃப் தி ஏேஸ். டாட் மீட், 1985, பக். 102-103). 

குணத்தத கட்டிதயழுப்புவதன் ரநாக்கம் சிறப்பாக இருக்க ரவண்டும் மற்றும் சிறப்பாக ரசதவ 
தசய்ய முடியும். 

நாம் எவ்வாறு பாத்திேத்தத உருவாக்குவது? 

சாி, அவருக்குக் கீழ்ப்படிவரத சிறந்த வழி. 

அதுவும் நம் நன்தமக்காகத்தான். 

19 வாழ்தவயும் சாதவயும், ஆசீர்வரதத்ளதயும் சபிப்ளபயும் உங்கள் முன் ளவத்யதன் 

என்பதற்கு, இன்று வரனத்ளதயும் பூமிளேயும் உங்களுக்கு எதிரரக சரட்சிகளரக 

அளைக்கியறன் . ஆளகேரல் நீங்களும் உங்கள் சந்ததியும்  வாழ்வதற்காக வாழ்க்தகதயத் 
ரதர்ந்ததடுங்கள்; 20 நீங்கள் உங்கள் ரதவைாகிய கர்த்தாிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, 
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அவருளடே சத்தத்திற்குச் றசவிசரய்த்து, நீங்கள் அவளரப் பற்றிக்றகரள்ளுங்கள்; உங்கள் 

பிதரக்களரகிே ஆபிரகரம், ஈசரக்கு, ேரக்யகரபு ஆகியேரருக்குக் றகரடுப்பதரகக் கர்த்தர்  
அவர்களுக்குச் சத்தியம் தசய்த ரதசத்தில் நீங்கள் குடியிருப்பீர்கள்." (உபரகமம் 30:19-20) 

12 “இப்யபரது இஸ்ரயவயல, உன் யதவனரகிே கர்த்தர் உன்னிடத்தில் என்ன யகட்கிறரர்; 

உன் யதவனரகிே கர்த்தருக்குப் பேந்து, அவருளடே வைிகளிறலல்லரம் நடந்து, 

அவரிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, உன் ரதவைாகிய கர்த்தருக்கு உன் முழு இருதயத்ரதாடும் 
முழு இருதயத்ரதாடும் ஊழியஞ்தசய்வததத் தவிே. ஆத்துமர, 13 உங்கள் நன்தமக்காக நான் 
இன்று உங்களுக்குக் கட்டதளயிடும் கர்த்தருதடய கட்டதளகதளயும் அவருதடய 
சட்டங்கதளயும் தகக்தகாள்ள ரவண்டுமா ? (உபரகமம் 10:12-13) 

கடவுள் நம் நன்தமக்காக கட்டதளகதள தகாடுத்தார் என்பதத கவைியுங்கள். 

அது பதழய ஏற்பாட்டில் இருந்தது என்றும், அன்புதரன் முக்கிேம் என்றும் நீங்கள் கூறலரம். 

ஒரு அளவிற்கு நீங்கள் சாியாக இருப்பீர்கள். 

ஒரு அளவிற்கு? 

ஆம், நம்முளடே நன்ளமக்கரன அன்பரன விதிகளரன கடவுளின் கட்டளளகளுக்குக்  கீழ்ப்படிய 
நீங்கள் தயாோக இருக்கிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் சரிேரக இருப்பீர்கள். 

இரயசு கற்பித்தார்: 

15 நீங்கள் என்ைில் அன்பாயிருந்தால், என் கட்டளளகளளக் ளகக்றகரள்ளுங்கள். 

(யேரவரன் 14:15) 

9 “பிதர என்னில் அன்பு கூர்ந்தது யபரல நரனும் உங்களில் அன்பு கூர்ந்யதன். என் அன்பில் 

நிளலத்திரு. 10 நான் என் தந்ததயின் கட்டதளகதளக் கதடப்பிடித்து அவருதடய அன்பில் 
நிதலத்திருப்பது ரபால, நீங்களும் என் கட்டளளகளளக் களடப்பிடித்தரல், என் அன்பில் 

நிளலத்திருப்பீர்கள். (யேரவான் 15:9-10) 

கடவுள் நம்தம ரநசித்தார், அந்த அன்ளப ஏற்றுக்றகரண்டு பேனளடயும்படி நம்ளமப் பளடத்தரர். 

நரம் எடுக்கும் ஒவ்றவரரு ளபபிளில் சரிேரன யதர்வும், சரிேரன முடிவும், சரிேரன றசேலும் 

குணத்ளத உருவரக்க உதவுகிறது. இது தனிப்பட்ட முளறேில் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உதவும். 

அப்ரபாஸ்தலன் பவுல் எழுதிைார்: 
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1 நான் கிறிஸ்துதவப் ரபால் என்தைப் பின்பற்றுங்கள். (1 றகரரிந்திேர் 11:1) 

12 ... நிேரேப்பிரமரணம் விசுவரசத்தினரல் உண்டரனதல்ல, மரறரக "அளவகளளச் றசய்கிற 

மனுஷன் அளவகளரல் பிளைப்பரன்". (கலரத்திேர் 3:12)  
 

12 ... கட்டளள பரிசுத்தமரனது, நீதிேரனது மற்றும் நல்லது. (யரரமர் 7:12) 

இரயசுதவ உண்தமயாகப் பின்பற்றுபவர்கள், நித்திேம் முழுவதும் இயேசுவின் அருளிலும் 

அறிவிலும் வளர்வரர்கள் (2 யபதுரு 3:18). 

அப்ரபாஸ்தலன் ரேம்ெ ம் இரயசுவும் அன்பு கடவுளின் கட்டதளகளுடன் 
பிதணக்கப்பட்டுள்ளது என்று அறிவித்தைர்: 

8 “உன்னிடத்தில் அன்புகூருவதுயபரல் உன் அேலரளனயும் யநசிப்பரேரக” என்ற 

யவதவரக்கிேத்தின்படி அரச சட்டத்ளத நீங்கள் உண்ளமேியலயே நிளறயவற்றினரல், 

நீங்கள் நன்றரக றசய்வீர்கள்; 9 நீங்கள் பாேபட்சம் காட்டிைால், நீங்கள் பரவம் 

றசய்கிறீர்கள்; 10 நியாயப்பிேமாணம் முழுவததயும் கதடப்பிடித்து, ஒரு விஷேத்தில் 

தடுமரறுகிறவன் எல்லரவற்றிலும் குற்றவரளி. 11 ஏதைைில், "விபசரரம் றசய்ேரயத" என்று 

றசரன்னவர், "றகரளல றசய்ேரயத" என்றும் கூறினரர். இப்யபரது நீங்கள் விபச்சரரம் 

றசய்ேரமல், றகரளல றசய்தரல், நீங்கள் சட்டத்ளத மீறுபவர் ஆகிவிட்டீர்கள். (யஜம்ஸ் 2:8-

11) 

37 இரயசு அவைிடம், “உன் கடவுளரகிே ஆண்டவரிடம் உன் முழு இதேத்யதரடும், உன் 

முழு ஆத்துமரயவரடும், உன் முழு மனத்யதரடும் அன்பு கூருவரேரக. 38 இதுரவ முதல் 
மற்றும் தபாிய கட்டதள. 39 இரண்டரவளதப் யபரன்றது: 'உன்மீது நீ அன்புகூர்வது 

யபரல் உன் அேலரனத்யும் ரநசிக்க ரவண்டும்.' 40 இந்த இேண்டு கட்டதளகளிலும் 
அதைத்து நியாயப்பிேமாணங்களும் தீர்க்கதாிசைங்களும் ததாங்கும். (மத்யதயு 22:37-40) 

கட்டதளகளின் ரநாக்கம் அன்தபக் காட்டுவது (1 தீயமரத்யதயு 1:5), நம்ளம யமம்படுத்துவது, 

மற்றவர்கள் சிறப்பரக இருக்க உதவுவது. 

13 முழு விஷயத்தின் முடிதவக் ரகட்ரபாம்: 

ரதவனுக்குப் பயந்து, அவருளடே கட்டளளகளளக் ளகக்றகரள்ளுங்கள் ,  

இதுயவ மனிதனுளடேது.  
14 ஏறனன்றரல் , நல்லதரக இருந்தரலும் சரி, தீேதரக இருந்தரலும் சரி, எல்லர இரகசிேமரன 

கரரிேங்களளயும் உள்ளடக்கிே ஒவ்றவரரு றசேளலயும் கடவுள் நிேரேத்தீர்ப்புக் குள் 
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தகாண்டுவருவார் .  
(பிரசங்கி 12:13-14) 

பத்து கட்டதளகள் சில தன்ைிச்தசயாை விதிகள் அல்லது சுதம அல்ல. 

பதழய மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்து சிலவற்தறக் கவைியுங்கள்: 

18 தவளிப்படுத்தல் இல்லாத இடத்தில், மக்கள் அடக்கத்ளத விட்டுவிடுகிறரர்கள்; ஆனரல் 

சட்டத்ளதக் களடப்பிடிப்பவன் மகிழ்ச்சியாைவன். (நீதிறமரைிகள் 29:18) 

3 அன்பார்ந்த நண்பர்கரள, நம்முளடே றபரதுவரன இரட்சிப்ளபப் பற்றி உங்களுக்கு எழுத 

நரன் ஆவலரக இருந்தயபரதிலும், ஒரு கரலத்தில் புனிதர்களிடம் ஒப்பளடக்கப்பட்ட 

விசுவரசத்திற்கரக ஊக்கமரகப் யபரரரடுவதற்கு உங்களள ஊக்குவிப்பதற் காக இப்ரபாது 
எழுத ரவண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ரளன். 4 ஏதைன்றால், சில மனிதர்கள் உங்களிளடயே 

ரகசிேமரக நுளைந்திருக்கிறரர்கள் - நீண்ட கரலத்திற்கு முன்யப நரன் விவரிக்கப் யபரகும் 

கண்டனத்திற்கு அளடேரளமரக இருந்தவர்கள் - நம் கடவுளின் அருளளத் தீளமக்கரன 

உரிமமரக மரற்றி, நம்முதடய ஒரே எேமாதையும் இதறவதையும் மறுக்கும் 
ததய்வீகமற்ற மைிதர்கள். , இயேசு கிறிஸ்து. (ஜூட் 3-4, றநட் ளபபிள்) 

3 ஏதைன்றால், நரம் அவருளடே கட்டளளகளளக் களடப்பிடிப்பயத கடவுளின் அன்பு. 

யமலும் அவருளடே கட்டளளகள் பரரமரனளவ அல்ல. (1 யேரவரன் 5:3) 

பத்து கட்டதளகள் ஒரு சுதம அல்ல, ஆனரல் அவற்ளறக் களடப்பிடிப்பது ஒருவருக்கு 

மகிழ்ச்சிளேத் தருகிறது. 

இந்த வாழ்க்தகயில், நரம் றவற்றிகரமரன, மகிழ்ச்சிேரன வரழ்க்ளகளே வரை கடவுள் 

விரும்புகிறரர் -- நல்ல ஆயரரக்கிேம், சவரலரன வரழ்க்ளக, அைகரன திருமணம் மற்றும் 

மகிழ்ச்சிேரன குழந்ததகதள அனுபவிக்க ரவண்டும். அவருளடே சித்தத்ளதச் றசய்து அவருளடே 

கட்டளளகளளக் களடப்பிடிப்பவர்களுக்கு அவர் ஆசீர்வரதங்களளயும் சிறப்புப் பரதுகரப்ளபயும் 

வரக்களிக்கிறரர்! 

2 பிாியமாைவர்கரள, உங்கள் ஆத்துமர றசைித்யதரங்குவது யபரல, நீங்கள் எல்லரவற்றிலும் 

றசைித்து ஆயரரக் கியமாக இருக்க பிோர்த்திக்கிரறன். 3 ஏதைன்றால், சயகரதரர்கள் வந்து, 

நீங்கள் சத்திேத்தில் நடப்பதுயபரல, உங்களுக்குள் இருக்கும் சத்திேத்ளதக் குறித்துச் சரட்சி 
றகரடுத்தயபரது நரன் மிகவும் சந்யதரஷப்பட்யடன். 4 என் பிள்தளகள் சத்தியத்தில் 
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நடக்கிறார்கள் என்பததக் ரகட்பததவிட எைக்குப் தபாிய சந்ரதாஷம் இல்தல. (3 ஜரன் 

2-4) 

26 "இயதர, இன்று நரன் உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வரதத்ளதயும் சரபத்ளதயும் ளவக்கியறன்: 27 

இன்று நான் உங்களுக்குக் கட்டதளயிடும் உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவாின் 
கட்டதளகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தால் ஆசீர்வாதமும், 28 கர்த்தருதடய கட்டதளகதளக் 
கதடப்பிடிக்காவிட்டால் சாபமும். உங்கள் கடவுள், ஆனரல் இன்று நரன் உங்களுக்குக் 

கட்டளளேிடும் வைிளே விட்டு விலகுங்கள் (உபரகமம் 11:26-28). 

19 வாழ்தவயும் சாதவயும், ஆசீர்வரதத்ளதயும் சபிப்ளபயும் உங்கள் முன் ளவத்யதன் 

என்பதற்கு, இன்று வரனத்ளதயும் பூமிளேயும் உங்களுக்கு எதிோக சாட்சிகளாக 
அதழக்கிரறன் . ஆளகேரல் நீங்களும் உங்கள் சந்ததியும் வரழ்வதற்கரக வரழ்க்ளகளேத் 

யதர்ந்றதடுங்கள்; 20 நீங்கள் உங்கள் ரதவைாகிய கர்த்தாிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, 

அவருளடே சத்தத்திற்குச் றசவிசரய்த்து, நீங்கள் அவளரப் பற்றிக்றகரள்ளுங்கள்; (உபாகமம் 
30:19-20) 

கடவுளின் வழியில் வாழ்வது விதேவாை இன்பத்தத விட ரமலாை மகிழ்ச்சிதயத் தருகிறது. 
கடினமரன யநரங்கள் இருக்கும்யபரது இது ஒரு உறுதிளேக் றகரண்டுவருகிறது: 

13 ஞாைத்ததக் கண்டதடகிறவன் பாக்கியவான்; 14 தவள்ளியின் ஆதாயத்ததவிட 
அவளுதடய வருமாைம் சிறந்தது; 15 அவள் மாணிக்கக் கற்கதளவிட 
விதலரயறப்தபற்றவள், நீ விரும்பும் அளனத்ளதயும் அவயளரடு ஒப்பிட முடிேரது. 16 

நாட்களின் நீளம் அவள் வலது தகயில் உள்ளது, அவளுளடே இடது ளகேில் றசல்வமும் 

மரிேரளதயும் இருக்கிறது. 17 அவளுதடய வழிகள் இன்பமாை வழிகள், அவளுளடே 

பரளதகறளல்லரம் சமரதரனம். 18 அவதளப் பற்றிக்தகாள்பவர்களுக்கு அவள் ேீவமேம், 

அவளளத் தக்களவத்துக்றகரள்ளும் அளனவரும் மகிழ்ச்சிேரனவர்கள். (நீதிறமரைிகள் 3:13-

18) 

15 ஆண்டவதேத் தங்கள் கடவுளாகக் தகாண்ட மக்கள் பாக்கியவான்கள்! (சங்கீதம் 144:15) 

21 அடுத்தவதை இகழ்பவன் பாவம் தசய்கிறான்; ஆனரல் ஏளைகள்  மீது இேக்கம் 
காட்டுபவர் மகிழ்ச்சியாைவர். (நீதிறமரைிகள் 14:21) 

14 எப்தபாழுதும் பயபக்தியுதடயவன் பாக்கியவான்... (நீதிறமரைிகள் 28:14அ) 

5 யாக்ரகாபின் கடவுதளத் தைக்குத் துதணயாகக் தகாண்டவர், தம் கடவுளரகிே 

ஆண்டவர் மீது நம்பிக்ளக றகரண்டவர், 6 வாைத்ததயும் பூமிதயயும் கடதலயும் அவற்றில் 
உள்ள அதைத்ததயும் பதடத்தவர். சத்திேத்ளத என்றறன்றும் கரப்பவர், (சங்கீதம் 146:5-6) 
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கடவுளின் வழியில் வாழ்வது நமக்கு உண்தமயிரலரய மகிழ்ச்சிதயத் தருகிறது. ஞரனத்திற்கரக 

றஜபிப்பது யபரல நரம் அளதச் றசய்ே யவண்டும் (ேரக்யகரபு 1:5). 

பத்துக் கட்டதளகள் நமக்குத் ததாியப்படுத்தப்பட்டதவ, நம்மில் குணத்ளத வளர்க்க உதவுவதரல், 

நரம் சிறப்பரக இருக்கவும், நித்திேத்ளத சிறப்பரக்கவும் முடியும். நரம் அவளர உண்ளமேரக 

நம்பினரல், இந்த வரழ்க்ளகேில், நம்முளடே றசரந்த நித்திேத்ளத சிறந்ததரக்க முடியும். 

இருப்பினும், மதத் தளலவர்களிடமிருந்து திரிபுபடுத்தப்பட்டதரல், அப்யபரஸ்தலன் பவுல் 

"அக்கிரமத்தின் மர்மம்" (2 றதசயலரனிக்யகேர் 2:7) பற்றி எழுத தூண்டப்பட்டரர். இயேசுவின் 

கூற்றுப்படி, இந்த இறுதிக் கரலத்தில், அக்கிரமம் அதிகரித்து, பலருளடே அன்ளப குளிர்விக்கச் 

றசய்யும் (மத்யதயு 24:12). துரதிர்ஷ்டவசமரக, இது இறுதி முடிவு யநரமரன "மகர பரபியலரன் 

மர்மம்" (றவளிப்படுத்துதல் 17:5)-ஏழு மளலகள் றகரண்ட நகரத்தின் மீது ஒரு மத சக்திக்கு 

வைிவகுக்கும் (றவளிப்படுத்துதல் 17:9 ,18 ). அது மற்றும் பத்து கட்டளளகள் பற்றிே கூடுதல் 

தகவலுக்கு, இலவச ஆன்ளலன் தகரயட்தடப் பார்க்கவும்: பத்து கட்டதளகள்: டீக்கலரக், 

கிறிஸ்தவம் மற்றும் மிருகம் . 

கடவுளின் திட்டம் சிறந்தது 

திட்டத்தின் முதல் பகுதிதய விட கடவுளின் திட்டத்தின் பிற்பகுதி சிறப்பாக இருக்கும்: 

8 ஒரு காாியத்தின் ஆேம்பத்தத விட அதன் முடிவு சிறந்தது; (பிரசங்கி 7:8) 

இருப்பினும், கடவுளள சந்யதகிப்பவர்களுக்கும் கடவுளின் உண்ளமேரன மக்களுக்கும் இளடயே 

உள்ள யவறுபரட்ளடக் கவனியுங்கள்: 

13 “உங்கள் வரர்த்ளதகள் எைக்கு எதிோகக் கடுதமயாக இருந்தை , “ஆண்டவர் கூறுகிறரர்: 

“ஆேினும், நரங்கள் உங்களுக்கு எதிரரக என்ன யபசியனரம்? 14 நீங்கள், 'கடவுளளச் 

யசவிப்பது பேனற்றது; நரம் அவருளடே கட்டளளகளளக் களடப்பிடித்து, யசளனகளின் 

கர்த்தருக்கு முன்பரக துக்கப்படுகிறவர்களரய் நடப்பதினரல் என்ன லரபம்? 15 ஆதலால் 
இப்தபாழுது தபருதமயுள்ளவர்கதள பாக்கியவான்கள் என்கிரறாம்; அவர்கள் கடவுளளச் 

யசரதித்து விடுவிப்பரர்கள். 

16 கர்த்தருக்குப் பயந்தவர்கள் ஒருவரோதடாருவர் ரபசிக்தகாண்டார்கள்; ஆகயவ, 

கர்த்தருக்குப் பேந்து அவருளடே நரமத்ளதத் திேரனிப்பவர்களுக்கரக ஒரு நிளனவுப் 

புத்தகம் அவருக்கு முன்பரக எழுதப்பட்டது. 
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17 பதடகளின் ஆண்டவர் கூறுகிறார்: “நரன் அவற்ளற என் நளககளரக ஆக்கும் நரளில் 

அளவ என்னுளடேளவ. ஒரு மனிதன் தனக்குச் யசளவ றசய்யும் தன் மகளனக் 

கரப்பரற்றுவது யபரல நரன் அவர்களளக் கரப்பரற்றுயவன் . 18 நீதிமான்களுக்கும் 
துன்மார்க்கருக்கும் இதடயிலும், கடவுளளச் யசவிப்பவருக்கும், அவளரச்  
ரசவிக்காதவருக்கும் இதடரய உள்ளதத நீங்கள் மீண்டும் அறிவீர்கள். (மல்கிேர 3:13-18) 

பின்வரும் தீர்க்கதாிசைத்ததக் கவைியுங்கள்: 

6 நமக்கு ஒரு குழந்தத பிறந்திருக்கிறது, நமக்கு ஒரு மகன் றகரடுக்கப்பட்டிருக்கிறரர்; 

யமலும் அரசரங்கம் அவரது யதரளில் இருக்கும். அவருளடே நரமம் அதிசயமாைவர், 

ஆயலரசகர், வல்லளமயுள்ள யதவன், நித்திே பிதர, சமரதரன பிரபு என்று அளைக்கப்படும். 7 
தாவீதின் சிம்மாசைத்தின் மீதும் அவருதடய ோஜ்யத்தின் மீதும் அவருதடய 
அேசாங்கத்தின் அதிகாிப்பு மற்றும் அதமதிக்கு முடிரவ இருக்காது , அளதக் 
கட்டளளேிடுவதற்கும், நிேரேத்த்ீர்ப்புடனும் நீதியுடனும் அந்த காலத்திலிருந்து, 

என்றறன்றும் நிளலநிறுத்தவும். ரசதைகளின் கர்த்தருதடய தவோக்கியம் இததச் 
தசய்யும். (ஏசரேர 9:6-7) 

எைரவ, கடவுள் தனது அரசரங்கத்ளதயும் அளமதிளேயும் அதிகரிப்பரர், அதற்கு முடியவ 

இருக்கரது. விஷேங்களளச் சிறப்பரகச் றசய்வதில்  முடிரவ இல்தல. 

"இயேசு றசய்தளதப் யபரலயவ அப்யபரஸ்தலர்களும் நற்றசய்திளே அறிவித்தனர் - வரவிருக்கும் 

சிறந்த உலகத்தின் நற்றசய்தி" (ஆம்ஸ்ட்ரரங் HW. நம்பமுடிேரத மனித ஆற்றல். எவறரஸ்ட் ஹவுஸ், 
1978). 

வேவிருக்கும் ரதவனுதடய ோஜ்யம் நித்தியமாைது: 

13 உமது ோஜ்யம் நித்திய ோஜ்யம், உமது ஆட்சி தளலமுளற தளலமுளறேரக 

நிளலத்திருக்கும். (சங்கீதம் 145:13) 

3 அவருதடய அதடயாளங்கள் எவ்வளவு தபாியதவ, அவருளடே அற்புதங்கள் எவ்வளவு 

றபரிேளவ! அவருளடே ரரஜ்ேம் நித்திே ரரஜ்ேம், அவருளடே ஆட்சி தளலமுளற 

தளலமுளறேரக உள்ளது. (யடனிேல் 4:3) 

27 அப்தபாழுது ோஜ்யமும் ஆட்சியும், வரனத்தின் கீழுள்ள ரரஜ்ேங்களின் மகத்துவமும், 

உன்னதமரனவருளடே பரிசுத்தவரன்களரகிே மக்களுக்குக் றகரடுக்கப்படும். அவருளடே 
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ரரஜ்ேம் ஒரு நித்திே ரரஜ்ேம், யமலும் எல்லர ஆட்சிகளும் அவருக்குச் யசளவ றசய்து 

கீழ்ப்படியும். (யடனிேல் 7:27) 

பாிசுத்தவான்களுக்கு நித்திய ோஜ்யம் தகாடுக்கப்படப் ரபாகிறது என்பததக் கவைியுங்கள். இது 

அப்யபரஸ்தலனரகிே யபதுரு எழுத தூண்டப்பட்டவற்றுடன் ஒத்துப்யபரகிறது: 

10 ஆதலால், சயகரதரயர, உங்கள் அளைப்ளபயும் யதர்தளலயும் நிச்சேப்படுத்திக்றகரள்ள 

அதிக ஜரக்கிரளதேரேிருங்கள்; 11 எைரவ, நம்முளடே கர்த்தரும் இரட்சகருமரன இயேசு 

கிறிஸ்துவின் நித்திே ரரஜ்ேத்திற்குள் உங்களுக்குப் பிரயவசம் ஏரரளமரக அளிக்கப்படும். 

(2 யபதுரு 1:10-11) 

எல்லா விவேங்களும் நமக்குத் ததாியும் என்று அர்த்தமா? 

இல்தல, ஆனரல் அவருளடே சில திட்டங்களளப் புரிந்துறகரண்டு பரர்க்கும் திறதை அவர் 
நமக்கு அளித்துள்ளார்: 

10 கடவுள் தகாடுத்த பணிதய நான் பார்த்திருக்கிரறன், அதில் மனுபுத்திரர் ஈடுபட 

யவண்டும். 11 எல்லாவற்தறயும் அதன் காலத்தில் அழகாக்கிைார். யமலும், கடவுள் றசய்யும் 

யவளலளே ஆரம்பம் முதல் இறுதிவளர ேரரரலும் கண்டுபிடிக்க முடிேரது என் பததத் 
தவிே, நித்திேத்ளத அவர்களுளடே இருதேங்களில் ளவத்திருக்கிறரர். (பிரசங்கி 3:10-11) 

12 இப்ரபாது நாம் ஒரு கண்ணாடியில், மங்கலரக, ஆனரல் யநருக்கு யநர் பரர்க்கியறரம். 

இப்யபரது எனக்கு ஓரளவு றதரியும், ஆனரல் நரன் அறிேப்பட்டளதப் யபரலயவ நரன் 

அறியவன். (1 றகரரிந்திேர் 13:12) 

9 ஆைால் எழுதப்பட்டுள்ளபடி: 

"யதவன் தம்மில் அன்புகூருகிறவர்களுக்கரக ஆேத்தம்பண்ணினளவகளளக் கண் 

பரர்க்கவுமில்ளல, கரது யகட்கவுமில்ளல, மனுஷனுதடய இருதயத்தில் 
பிேரவசிக்கவுமில்தல." (1 றகரரிந்திேர் 2:9) 

எைரவ, யவளல என்பது கடவுள் மக்கள் றசய்ே விரும்பும் ஒன்று. நித்தியத்தத சிறப்பாகச் தசய்ய 
கடவுள் தைது தசயல்கதளச் தசய்பவர்கதளக் தகாண்டிருப்பார். எனயவ திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதிளே நரம் அறிந்து றகரள்ளலரம், யமலும் திட்டம் நரம் புரிந்து றகரண்டளத விட சிறந்தது. 

பதழய ஏற்பாட்டு காலங்களில் கூட, சிலர் நித்திேத்ளதயும் கடவுளின் திட்டத்தின் 

யதார்த்தத்ததயும் பார்த்தார்கள் (cf. எபியரேர் 11:13-16). 
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கடவுளுதடய இோஜ்ேியத்தில் நித்தியம் எவ்வளவு சிறந்ததாக இருக்கும் என்பததப் பற்றிய ஒரு 
ரயாசதைதயப் தபற, "தற்யபரளதே றபரல்லரத யுகத்துடன்" (கலரத்திேர் 1:4), 

பின்வருவனவற்ளறக் கவனியுங்கள்: 

3 ரமலும், வரனத்திலிருந்த்  ஒரு உேத்த குேதலக் ரகட்ரடன், "இயதர, கடவுளின் கூடரரம் 

மனிதர்களிடம் உள்ளது, அவர் அவர்களுடன் குடிேிருப்பரர், அவர்கள் அவருளடே 

மக்களரக இருப்பரர்கள். கடவுள் தரயம அவர்களுடன் இருப்பரர் மற்றும் அவர்களின் 

கடவுளரக இருப்பரர். 4 அவர்களுதடய கண்களிலிருந்து எல்லாக் கண்ணீதேயும் கடவுள் 
துதடப்பார்; இனி மரணயமர, துக்கயமர, அழுளகயேர இருக்கரது. இனி யவதளன 

இருக்கரது, ஏறனனில் முந்ளதேளவகள் ஒைிந்துவிட்டன. 

5 அப்தபாழுது சிங்காசைத்தின்ரமல் வீற்றிருந்தவர், "இயதர, நரன் எல்லரவற்ளறயும் 

புதிதரக்குகியறன்" என்றரர். யமலும் அவர் என்னிடம், "எழுதவும், இந் த வார்த்ததகள் 
உண்தமயும் உண்தமயும் ஆகும்" என்றரர். (றவளிப்படுத்துதல் 21:3-5) 

7 ... நித்திே மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு இருக்கும். (ஏசரேர 61:7) 

18 ஏதைன்றால், இந்தக் கரலத்தின் துன்பங்கள் நம்மில் றவளிப்படும் மகிளமயேரடு 

ஒப்பிடத் தகுதியற்றதவ என்று நான் கருதுகிரறன். (யரரமர் 8:18) 

துன்பத்திற்கு முடிவு மட்டுமல்ல, உண்ளமேரன மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். அந்த மகிழ்ச்சிளே 

அதிகரிக்க நீங்கள் ஒரு பங்ளகப் றபறலரம். 
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7.  முடிவரன கருத்துகள் 

தமாத்தம் 40 முதல் 110 பில்லிேன் அல்லது அதற்கு யமற்பட்ட மனிதர்கள் வரழ்ந்துள்ளனர் 

(றபரும்பரலரனவர்கள் இறந்துவிட்டைர்) என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

மைித குலத்தின் ரநாக்கம், நமக்கரக இன்பங்களளயும் மகிளமளேயும் றபறுவதற்கரக கடவுளள 

வீணரக வைிபடுவது அல்ல. நித்திேம் நமக்கு இன்பங்கள் நிளறந்ததரக இருக்கும் அயத 

யவளளேில், நரம் இப்யபரது புரிந்து றகரள்ளக்கூடிேளத விட கடவுள் அத்ிக மகிதமக்கு 
தகுதியாைவர் என்றாலும், மற்றவர்களுக்கும் நித்திேத்ளத சிறந்ததரக மரற்றுவயத எங்கள் 

யநரக்கம். 

நம்தம முழுதமப்படுத்த கடவுள் நம்தம தைித்தைியாக வடிவதமத்ததால் (சங்கீதம் 33:15) 

(சங்கீதம் 138:8) இயேசு நம் ஒவ்றவரருவருக்கும் ஒரு இடத்ளத உருவரக்கியுள்ளரர் (கரண். 

யேரவரன் 14:2). விருப்பமுள்ள நம் ஒவ்றவரருவரிடமும் அவர் றதரடங்கிே யவளலளே அவர் 

முடிப்பரர் (பிலிப்பிேர் 1:6). 

ரகாடிக்கணக்காை மக்கள் அதைவரும் வித்தியாசமாைவர்கள் மற்றும் தகாடுக்க தவவ்ரவறு 
வழிகள் உள்ளை. நித்திேத்ளத சிறப்பரகச் றசய்வயத எங்களின் இறுதிப் பங்கு - ஆம், நீங்கள் ஒரு 

தனித்துவமரன வைிளேக் றகரடுப்பீர்கள். நீங்கள் இறுதிேில் கடவுளுளடே ரரஜ்ேத்ளத ஆதரிக்க 

மறுத்தரல், குறத்ந்தது 40 பில்லிேனுக்கும் அதிகமரன ஒவ்றவரருவருக்கும் நித்திேத்ளத 

சிறப்பரகச் றசய்வதில் உங்கள் பங்கு உங்களுக்கு இருக்கும் (cf. 1 றகரரிந்திேர் 12:26; யேரபு 14:15; 

கலரத்திேர் 6: 10)! 

“நம்ளமவிட மற்றவர்களள சிறந்ததரகக் கருத யவண்டும்” என்று ளபபிள் கற்பிக்கிறது (பிலிப்பியர் 
2:3). எனயவ, நீங்கள் சந்தித்த கிட்டத்தட்ட அளனவரும் ஒரு நரள் உங்களுக்கு (மற்றும் நீங்கள் 

அவர்களுக்கு) நித்திேத்ளத சிறப்பரக்க உதவுவரர்கள் என்று கருதுங்கள். நீங்கள் தவறரகக் 

கணித்தவர்கள், தப்றபண்ணம் றகரண்டவர்கள், தவறரன எண்ணங்கள், ஒருயவளள 

யபரக்குவரத்தில் துண் டிக்கப்பட்டவர்கள், தவறரக நடத்தப்பட்டவர்கள், அத்துடன் நீங்கள் 

அன்பரக நடந்துறகரண்டவர்கள், நீங்கள் உண்ளமேில் உளைக்க யவண்டிேிருக்கும். ஆகயவ, 

"ஒருவருக்றகரருவர் இரக்கமரேிருங்கள், கனிவரன இருதேமுள்ளவர்களரேிருங்கள், 

கிறிஸ்துவுக்குள் யதவன் உங்களள மன்னித்ததுயபரல, ஒருவர் க்தகாருவர் மன்ைியுங்கள்" 
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(எயபசிேர் 4:32). "உன்ளனச் சரர்ந்து இருக்கும் அளவு எல்லரயரரடும் சமரதரனமரக வரழுங்கள்" 

(யரரமர் 12:18). 

நித்தியம் முடிவில்லாத காலத்திற்கு நீடிப்பதால், நீங்கள் உண்ளமேில் 40 பில்லிேன் (அயநகமரக 

அதிகமரன) மக்களள நீங்கள் இப்யபரது அறிந்திருப்பளத விட நன்றரக அறிந்து றகரள்ள முடியும் 

என்று கருதுங்கள்! 

கடவுள் ஒருரபாதும் பயன்படுத்த முடியாது என்று நீங்கள் உணர்ந்த சிலருக்காக நீங்கள் 
உண்தமயில் ரவதல தசய்ய ரவண்டியிருக்கும் (cf. மத்யதயு 21:28-32) - "முதலில் உள்ள பலர் 

களடசிேரக இருப்பரர்கள், களடசிேரக முதலில் இருப்பரர்கள்" (மரற்கு 10:31). 

ரமலும், எல்லர மக்களும்—நீங்கள் அதிகம் கவளலப்படரதவர்கள் உட்பட—கடவுளின் 

முழுளமேரல் நிரப்பப்படுவதற்காை சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளை என்று தபபிள் கற்பிக்கிறது 
என்பததக் கவைியுங்கள்: 

14 இதைாரலரய, நம் ஆண்டவரரகிே இயேசு கிறிஸ்துவின் தந்ளதக்கு நரன் முைங்கரளல 

வணங்குகியறன், 15 வாைத்திலும் பூமியிலும் உள்ள முழு குடும்பமும் அவோல் 
தபயாிடப்பட்டது, 16 அவர் தம்முதடய மகிதமயின் ஐசுவாியத்தின்படி உங்கதள 
வலிதமயுடன் பலப்படுத்துவார். உள்ளரன மனிதனிலுள்ள அவருளடே ஆவிேின் மூலம், 17 

கிறிஸ்து விசுவாசத்தின் மூலம் உங்கள் இருதயங்களில் வாசமாயிருப்பார்; நீங்கள், அன்பில் 

ரவரூன்றி, அடித்தளமரக இருப்பதரல், 18 அகலம், நீளம், ஆைம் மற்றும் உேரம் என்ன 
என்பதத அதைத்து புைிதர்களுடனும் புாிந்து தகாள்ள முடியும் . நீங்கள் ரதவனுதடய 
முழுதமயிைாலும் நிேப்பப்படுவீர்கள் . (எயபசிேர் 3:14-19). 

நாம் கற்றுக்தகாள்ள ரவண்டும், யமலும் கற்றுக்றகரள்ள யவண்டும் (2 யபதுரு 3:18). 

ததாதலந்து ரபாைதவகதள மீட்தடடுப்பது உட்பட (தரனியேல் 12:4) இறுதிக் கரலத்திற்கு அதிக 

அறிவு தீர்க்கதரிசனம் கூறப்பட்டது (மத்யதயு 17:11). 

கடவுள் தான் தசய்த அதைத்ததயும் ஏன் பதடத்தார் என்ற அறிவு இன்னும் முழுதமயாக 
மீட்தடடுக்கப்பட ரவண்டிய ஒன்று என்று ரதான்றுகிறது. 

கடவுள் அதத எப்படி தசய்கிறார்? 

9 “ேரருக்கு அவர் அறிளவப் பர்ாதிப்பார்? யமலும் அந்தச் றசய்திளே அவர் ேரளரப் 

புரிந்துறகரள்ள ளவப்பரர்? பரலில் இருந்து கறந்தவர்கள்? மார்பகங்களிலிருந்து 
எடுக்கப்பட்டதவ? 10 ஏதைன்றால், கட்டளளேின் மீது கட்டளள இருக்க யவண்டும், 
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கட்டளளக்கு யமல் கட்டளள இருக்க யவண்டும், வரிக்கு வரி, வரிக்கு வரி, இங் ரக 
தகாஞ்சம், அங்யக றகரஞ்சம். (ஏசரேர 28:9-10) 

10 ஆைால் ரதவன் தம்முதடய ஆவியின் மூலம் அவற்தற நமக்கு தவளிப்படுத்திைார். 
ஏறனன்றரல், ஆவிேரனவர் எல்லரவற்ளறயும், ஆம், யதவனுளடே ஆைமரன 

விஷேங்களள ஆரரய்கிறரர். (1 றகரரிந்திேர் 2:10) 

எைரவ, பல்யவறு யவதங்களளப் பரர்த்து, நரம் ரகாட்பாட்தடக் கற்றுக்தகாள்ளலாம். நரம் 

கடவுளின் ஆவிேரல் வைிநடத்தப்படுகியறரம் என்றரல், நரம் இன்னும் அதிகமரக புரிந்து றகரள்ள 

முடியும். 

புதிய இதறயியல் அறிதவ எதிர்தகாள்ளும்ரபாது தைிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் எவ்வாறு 
நடந்துதகாள்ள ரவண்டும்? 

ரயாபு குறிப்பிட்டுள்ளபடி புாிந்துதகாள்ள கடவுளிடம் பிோர்த்ததை தசய்வது ஒரு படி: 

24 எைக்குப் ரபாதித்தருளும், அப்றபரழுது நரன் என் நரளவப் பிடித்துக்றகரள்யவன்; நரன் 

எங்யக தவறு றசய்யதன் என்பளதப் புரிந்துறகரள்ளச் றசய்யுங்கள். (யேரபு 6:24) 

புதிய ஏற்பாட்டில், றபரிேன்ஸ் ஒரு உன்னதமரன உதரரணத்ளத அளமத்தரர்: 

10 உடரை சரகாதேர்கள் பவுதலயும் சீலாதவயும் இேரவாடு இேவாக தபரேயாவுக்கு 
அனுப்பிைர். அவர்கள் வந்ததும் யூதர்களின் றஜப ஆலேத்திற்குச் றசன்றரர்கள். 11 இவர்கள் 
ததசரலாைிக்காவில் உள்ளவர்கதள விட ரநர்தமயாை எண்ணம் தகாண்டவர்கள் 
{உன்னதமரனவர்கள், KJV}, ஏறனன்றரல் அவர்கள் எல்லர ஆேத்தத்ரதாடும் 
வார்த்தததயப் தபற்று, இளவகள் அப்படிேர என்று தினமும் யவதவசனங்களளத் 

யதடினர். (அப்யபரஸ்தலர் 17:10-11) 

இப்புத்தகத்தின் ரநாக்கத்தின் ஒரு பகுதி ரவதவசைங்கதளக் தகாடுப்பதாகும், அதனரல் 

விருப்பமுள்ள அளனவரும் அவ்வரறு இருப்பளதக் கரண முடியும். திறந்த கரதுகளளக் றகரண் ட 
அதைவருக்கும் கடவுளின் உண்தமதயப் பகிர்ந்துதகாள்வரத எைது எழுத்தின் ரநாக்கத்தின் ஒரு 
பகுதியாகும். 

கடவுள் உங்களுக்காக ஒரு திட்டம் தவத்திருக்கிறார். கடவுள் உங்களள யநசிக்கிறரர், நீங்கள் 

மற்றவர்களள யநசிக்க விரும்புகிறரர். அவருளடே அன்பரன வரழ்க்ளக முளறேின்படி நீங்கள் 
வாழ ரவண்டும். உண்ளமேரன அன்ளப அதிகரிப்பது: அதுயவ வரழ்க்ளகேின் அர்த்தமரக 

கருதப்படலரம். 
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கடவுளின் பக்கம் இருக்க தேபியுங்கள் (கரண். யேரசுவர 5:13-14). "கடவுள் நமக்கு ஆதரவரக 

இருந்தரல், நமக்கு எதிரரக ேரர் இருக்க முடியும்?" யரரமர் 8:31). 

மைிதர்கள் உட்பட முழு சிருஷ்டியும் "மிகவும் சிறப்பரக" றசய்ேப்பட்டது என்றும் (ஆதிேரகமம் 

1:31) அவர் ஏைரம் நரளள உருவரக்கி ஆசீர்வதித்தரர் என்றும் ளபபிள் கற்பிக்கிறது (ஆதிேரகமம் 

2:2-3). 

கடவுள் மைிதர்கதள ரநர்தமயாகப் பதடத்தாலும், அவர்கள் பல தவறரன வைிகளளத் யதடினர் 

(பிேசங்கி 7:29) என்று தபபிள் ரபாதிக்கிறது . 

மீண்டும், ளபபிள் கற்பிக்கிறது என்பளத தேவுறசய்து உணருங்கள்: 

8 ஒரு காாியத்தின் ஆேம்பத்தத விட அதன் முடிவு சிறந்தது; ஆன்மரவில் 

றபருளமயுள்ளவர்களள விட, உள்ளத்தில் றபரறுளம உள்ளவர் சிறந்தவர். (பிரசங்கி 7:8) 

ஆேம்பம் நன்றாக இருந்தது, முடிவு இன்னும் சிறப்பரக இருக்கும். 

கடவுள் மைிதகுலத்தத உருவாக்கி, தம்ளமயே இனப்றபருக்கம் றசய்து, அவருளடே குடும்பத்தின் 

ஒரு பகுதிேரக இருந்தரர் (மல்கிேர 2:15). 

அவர் நம்தம அவருதடய மகிதமயில் பங்குதகாள்ளும்படி தசய்தார் (யரரமர் 8:17) மற்றும் 

பிேபஞ்சத்தத ஆளும்படி தசய்தார் (எபிறரேர் 2:5-17). “வரங்குவளதவிட றகரடுப்பயத பரக்கிேம்” 

(அப்யபரஸ்தலர் 20:35) என்று இயேசு யபரதித்தரர். 

அன்தபக் தகாடுப்பதற்காகவும் (ஒப். 1 ரயாவான் 4:7-12) ரமலும் பிேபஞ்சத்தில் அதிக அன்பு 
இருக்க ரவண்டும் என்பதற்காகவும் (cf. மத்ரதயு 22:37-39) கடவுள் மைிதகுலத்ததப் பதடத்தார். 
அதுதான் வாழ்க்தகயின் அர்த்தம். 

கடவுளின் திட்டத்தின் மர்மம் என்ை? கடவுள் ஏன் எததயும் பதடத்தார்? 

கடவுள் தாம் தசய்ததத உருவாக்கிைார், அதைால் நித்தியம் சிறப்பாக இருக்கும் (cf. எபிரேயர் 6:9, 
11:16; பிலிப்பியர் 1:23). 

அதைால்தான் அவர் பிேபஞ்சத்ததப் பதடத்தார், அதனரல்தரன் அவர் ஆண்களளயும் 

றபண்களளயும் பளடத்தரர். அவர் பிரபஞ்சத்ளத இயேசுவிற்கும் அளனத்து மனிதகுலத்திற்கும் ஒரு 

பரரம்பரிேம்/பரம்பளரேரக உருவரக்கினரர். 

நித்திய ேீவதைப் தபற்ற மைிதர்கள் நித்தியத்தத சிறப்பாகச் தசய்வார்கள். 
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கடவுளின் திட்டத்தில் இந்த யுகத்தில் அவருதடய அதழப்புக்கு தசவிசாய்க்கும் அதைவதேயும் 
உள்ளடக்கியது ( கடவுள் உங்கதள அதழக்கிறாோ? என்ற இலவச ஆன்தலன் தகரயட்தடயும் 
பார்க்கவும் ), மற்றும் வேவிருக்கும் யுைிவர்சல் ஆஃபர், அரபாகடாஸ்டாசிஸ் 
(அரபாகடாஸ்டாசிஸ்: இழந்தவர்கதளக் கடவுள் காப்பாற்ற முடியுமா? வேவிருக்கும் வயது? 
நூற்றுக்கணக்காை ரவதங்கள் கடவுளின் இேட்சிப்பின் திட்டத்தத தவளிப்படுத்துகின்றை ). 

கிறிஸ்தவரோ இல்தலரயா, கடவுள் உங்கதள ஏன் பதடத்தார்? 

இந்த வாழ்க்தகயில் உங்களின் ரநாக்கம் குணத்தத உருவாக்குவரத ஆகும், இதன் மூலம் நீங்கள் 
உங்கள் திறதை அதிகப்படுத்தி, நித்தியத்தத எவ்வளவு சிறப்பாக ரமம்படுத்த முடியும் என்பதத 
அதிகாிக்கலாம். 

நித்தியத்தத சிறந்ததாக்க அன்தபக் தகாடுப்பதற்கு உங்கள் தைித்துவமாை திறதமகதள (மத்ரதயு 
25:14-23; லூக்கா 19:11-19) பயன்படுத்த முடியும் என்பதற்காக கடவுள் உங்கதளப் பதடத்தார்! 

அதைால்தான் கடவுள் தான் தசய்தததப் பதடத்தார். அதைால்தான் கடவுள் உன்தைப் 
பதடத்தார். 
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ததாடரும் ரதவாலயம் 

ததாடரும் ரதவாலயத்தின் அதமாிக்கா அலுவலகம் இங்கு அதமந்துள்ளது: 1036 டபிள்யூ. கிோண்ட் 
அதவன்யூ, குரோவர் பீச், கலிரபார்ைியா, 93433 அதமாிக்கா. உலகம் முழுவதிலும், மற்றும் மக்கள் வசிக்கும் 
அதைத்து கண்டங்களிலும் (எல்லா கண்டங்களிலும், அண்டார்டிகாதவத் தவிே) ஆதேவாளர்கள் உள்ளைர். 

ததாடரும் ரதவாலயம் இதணயதள தகவல் 
 

CCOG.ORG ததாடரும் ரதவாலயத்திற்காை முக்கிய இதணயதளம், 100 தமாழிகளில் இலக்கியத்திற்காை 
இதணப்புகள். 
CCOG.ASIA பல ஆசிய தமாழிகளுடன் ஆசிய-தமயப்படுத்தப்பட்ட இதணயதளம். 
CCOG.IN சில இந்திய தமாழிகளுடன் இந்தியாதவ தமயமாகக் தகாண்ட இதணயதளம். 
CCOG.EU பல ஐரோப்பிய தமாழிகளுடன், ஐரோப்பிய தமயப்படுத்தப்பட்ட இதணயதளம். 
CCOG.NZ நியூசிலாந்தத ரநாக்கி இலக்காகக் தகாண்ட இதணயதளம். 
CCOGAFRICA.ORG ஆப்ாிக்காதவ இலக்காகக் தகாண்ட இதணயதளம். 
CCOGCANADA.CA கைடாதவ ரநாக்கிய இதணயதளம். 
CDLIDD.ES இது முற்றிலும் ஸ்பாைிஷ் தமாழி இதணயதளம். 
CG7.ORG இது 7வது நாள் சப்பாத் கீப்பர்கதள ரநாக்கியதாகும். 
PNIND.PH பிலிப்தபன்தெ தமயமாகக் தகாண்ட இதணயதளம், சில தகலாக். 
 

ரேடிரயா மற்றும் யூடியூப் வீடிரயா ரசைல்கள் 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET தபபிள் தசய்திகள் தீர்க்கதாிசைம் ஆன்தலன் வாதைாலி.  
Bible News Prophecy ரசைல். வதலஒளி, பிடிச்சுட்ரட, பிதேரடன் மற்றும் விமிரயா இல் உள்ள 
தசாற்தபாழிவுகள்.  
CCOGAfrica ரசைல். ஆப்பிாிக்காவில் இருந்து YouTube மற்றும் பிடிச்சுட்ரட வீடிரயா தசய்திகள். 
CCOG Animations யூடுரப பிடிச்சுட்ரட இல் அைிரமஷன் தசய்திகள். 
ContinuingCOG & COGTube. முதறரய YouTube மற்றும் பிடிச்சுட்ரட இல் பிேசங்கங்கள். 
 

தசய்தி மற்றும் வேலாறு இதணயதளங்கள் 
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM சர்ச் வேலாற்று இதணயதளம். 

COGWRITER.COM தசய்தி, வேலாறு மற்றும் தீர்க்கதாிசை இதணயதளம் 
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தபபிள் பல மர்மங்கதள தவளிப்படுத்துகிறது 

உலகம் ரதான்றியதிலிருந்து இேகசியமாக தவக்கப்பட்டுள்ள இேகசியத்ததப் பற்றி தபபிள் 
கூறுகிறது (ரோமர் 16:25-27), ஆைால் அது தீர்க்கதாிசை வசைங்களில் 
தவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது - "சத்திய வார்த்தத" (2 தீரமாத்ரதயு 2:15; யாக்ரகாபு 1:18 ) 

ரதவனுதடய ோஜ்யத்தின் இேகசியம் (மாற்கு 4:11), கிருதபயின் இேகசியம் (எரபசியர் 3:1-5), 

விசுவாசத்தின் இேகசியம் (1 தீரமாத்ரதயு 3:9), இேகசியம் ரபான்ற பல இேகசியங்கதள தபபிள் 
குறிப்பிடுகிறது. திருமண உறவின் (எரபசியர் 5:28-33), அக்கிேமத்தின் மர்மம் (2 

ததசரலாைிக்ரகயர் 2:7), உயிர்த்ததழுதலின் மர்மம் (1 தகாாிந்தியர் 15:51-54), கிறிஸ்துவின் மர்மம் 
(எரபசியர் 3:4) பிதாவின் மர்மம் (தகாரலாதசயர் 2:2), கடவுளின் மர்மம் (தகாரலாதசயர் 2:2; 

தவளிப்படுத்துதல் 10:7) மற்றும் மர்ம பாபிரலான் தி கிரேட் (தவளிப்படுத்துதல் 17:5). 

புத்தகம், கடவுளின் திட்டத்தின் மர்மம்: கடவுள் ஏன் எததயும் பதடத்தார்? கடவுள் உங்கதள ஏன் 
பதடத்தார்?, ரவதத்தின் மூலம் பல மர்மங்கதள விளக்கி, இது ரபான்ற ரகள்விகளுக்கு 
பதிலளிக்க உதவுகிறது: 

‘அழகாை தாிசைம்’ என்பது கடவுளின் இறுதித் திட்டமா? 

கடவுள் மைிதர்கதள ரநர்தமயாக பதடத்தாோ? 

துன்பம் ஏன்? 

கடவுளிடம் உங்களுக்காக ஒரு திட்டம் இருக்கிறதா? 

கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்களுக்காக கடவுளிடம் திட்டம் இருக்கிறதா? 

கடவுளின் திட்டத்திற்கும் அன்புக்கும் என்ை சம்பந்தம்? 

அவருக்குப் பதிலளிக்கும் அதைவருக்கும் தைிப்பட்ட முதறயில் நித்தியத்தத சிறப்பாகச் 
தசய்வதற்கும் மற்ற அதைவருக்கும் அன்தபக் தகாடுப்பதற்கும் கடவுளின் திட்டம் 
இருக்கிறதா? 

ஆம், கடவுள் ஏன் எததயும் பதடத்தார், கடவுள் ஏன் உங்கதளப் பதடத்தார் என்பதத நீங்கள் 
அறியலாம்! 
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