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த ொகுப்பொசிரியர்.  
மறை ிரு. தச. இயயசு  ொஸ் 
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நொள் 1                                
 

 
யயொசுவொ இைந்  பிைகு, இப்யபொது வொக்குறு ியளிக்கப்பட்ட ய சத் ில் இருக்கும் 
இஸ்ரயவல் ய சத் ின் கற றய நியொயொ ிப ிகள் புத் கம் எடுத்துக்தகொள்கிைது. 
நியொயொ 2:11-19. மற்றும் புத் கம் முழுவதும் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு யசொகமொன 
சுழற்சிறயக் கொண்கியைொம். மக்கள் விழுந்து விழுந்து, உருவ வழிபொடு மற்றும் 
சுற்ைியுள்ள மக்கள்-குழுக்களின் நறடமுறைகறளத்  ழுவுகிைொர்கள்; கடவுள் 
அவர்கறள அந்  மக்களுக்கு அடிறமயொகக் தகொண்டுவருகிைொர்; மன்னிப்பு 
மற்றும் விடு றைக்கொக மக்கள் கூக்குரைிடுகிைொர்கள்; மக்கறள விடுவிக்க 
கடவுள் ஒரு "நீ ிப ிறய" (இரொணுவத்  றைவறரப் யபொை) எழுப்புகிைொர்; 
குைிப்பிட்ட நீ ிப ி உயிருடன் இருக்கும் வறர மற்றும் பழங்குடியினறர 
இறைவனின் வழிகளில் நடத்தும் வறர மக்கள் சிைப்பொகச் தசயல்படுவொர்கள்; 
இறு ியொக, நீ ிப ி இைந்துவிடுகிைொர், மக்கள் மீண்டும் சமரசம் மற்றும் உருவ 
வழிபொடுகளில் ஈடுபடுகிைொர்கள். நீ ிப ிகள் கூட  ொர்மீக குறைபொடுகறளக் 
தகொண்டுள்ளனர் என்பற  நிறனவில் தகொள்க. நீ ிப ிகள் கடவுளொல் 
எழுப்பப்படுகிைொர்கள், பின்னர் எந்  அரச பரம்பறரறயயும் நிறுவொமல் 
கொைப்யபொக்கில் இைந்துவிடுகிைொர்கள். நீ ிப ிகளின் முடிவில் உள்ள சுருக்கம் 
இது ொன்… “அந்  நொட்களில் இஸ்ரயவைில் ரொஜொ இல்றை. ஒவ்தவொருவரும் 
அவரவர் பொர்றவக்கு சரியொனற ச் தசய் ொர்கள். (நீ ிப ிகள் 21:25) 
 
ரூத், ரூத் மற்றும் யபொவொஸ் பற்ைிய அழகொன கற றய நமக்கு வழங்குகிைது, 
இருண்ட யுகத் ின் மத் ியில் கடவுளுடன்  ங்கள் உடன்படிக்றக உைறவ 
உண்றமயொக ஏற்றுக்தகொண்டு, நல்ைது, சரியொனது மற்றும் நியொயமொனற ச் 
தசய்ய முற்படும் இருவர். அவர்கள் இரக்கத்ற யும் (2:20; 3:10 இல் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது) கடவுளின் உடன்படிக்றகக்கு விசுவொசத்ற யும் 
கொட்டுகிைொர்கள். இ ிைிருந்து ொன் அன்பும் அழகும், குழந்ற ப் யபறும் தசழிப்பும், 
மீட்பும், அறம ியும், மகிழ்ச்சியும் அவர்கள் வொழ்விலும் சமூகத் ிலும் 
பொய்ந்ய ொடுகிைது. யபொவொஸ் ரூத் ிடம், "நீ தசய்  ற்குக் கர்த் ர் உனக்குப் 
ப ிைளிப்பொர், இஸ்ரயவைின் ய வனொகிய கர்த் ரொல் உனக்குப் பூரணமொன பைன் 
 ரப்படும், நீ யொருறடய சிைகுகளின் கீழ் அறடக்கைம் புகுந் ிருக்கிைொய்!" (2:12) 
 
 ொவ ீின் குமொரன் என்று அறழக்கப்படும் இயயசு கிைிஸ்துவின் மூ ொற யர் ... 
 ொவதீு ரூத் மற்றும் யபொவொஸின் தகொள்ளுப் யபரன். 1 சொமுயவைில் நொம் 
கறடசி நீ ிப ிறயயும்,  ீர்க்க ரிசிகளில் மு ல்வரொன சொமுயவறையும் 
சந் ிப்யபொம், அவர் ஐக்கிய இஸ்யரைின் மு ல் ரொஜொவொகிய சவுறை 
நிறுவுகிைொர். சவுல் ரொஜொ ஒரு இக்கட்டொன நபர், அவர் நீ ிறய விட 
பிரபைத்ற ப் பற்ைி அ ிகம் கவறைப்படுகிைொர். இது  ொவறீ க் கடவுளின் 
அறழப்பிற்கு இட்டுச் தசல்லும், "ய வனின் இரு யத் ிற்கு ஏற்ை மனி ன்" (1 
சொமு 13:14).  ொவதீு, குறைபொடுள்ளவரொக இருந் ொலும், இஸ்ரயவைின் 
வரைொற்ைில் ஒரு உயர்ந்  புள்ளியொக இருப்பவர், ஏதனன்ைொல் அவர் 
உண்றமயியையய கடவுளுறடய மக்கறள நீ ியில் ஆள விரும்பினவர். 
 
சிந் றன:  ஒவ்தவொரு அ ிகொரங்கறளயும் க ொப்பொத் ிரங்கறள வொசிக்கும் யபொது 
ய வன் எப்படி இறடபடுகிைொர், தசயல்படுகிைொர் என்று கூர்ந்து கவனிக்கவும்.
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நொள் 2                              எண்ணொகமம் 16. 1-4 
 

 
என்ணொகமம் 16 ல் இடம் தபற்றுள்ள இந்  சம்பவத்ற  சற்று ஆரொய்யவொம். 
மு ைில் யைவியனொன யகொரகும், அவறனப் யபொன்று  ிருக்குள்ள இரு யம் 
தகொண்ட மற்ை சிைரும், மற்ை இருநூற்று ஐம்பது யபறர அறழத்துக் தகொண்டு 
யமொயசயண்றட வருவற ப் பொர்க்கியைொம். அவர்கள் ஒருசிை வொர்த்ற கள் 
யபசுமுன்னயர அவர்களுறடய இரு யம் தவளிப்படுகிைது! யமொயச! உன்றன 
யும் உன் அண்ணறனயும்விட  நொங்கள் பரிசுத் மொனவர்கள், இப்படியிருக்க, 
கர்த் ருறடய சறபக்கு யமைொக உங்கறள ஏன் உயர்த்துகிைரீ்கள், உங்களுக்கு 
அப்படி என்னப்பொ சிைப்புத்  கு ி? நீங்கள் எங்கறளவிட எந்  வி த் ில் 
உயர்ந் வர்கள்? என்று ஆபத் ொன வி மொக யபசுகின்ைனர். 
 
ஒரு யைவியன், ய வனுறடய ஆையத் ின் ஆசொரியன், கர்த் ருறடய ஊழியக் 
கொரனொகிய யமொயசயிடம் எப்படி இவ்வளவு தகொடூரமொக யபச முடிந் து? 
 
”யமொயச பூமியிலுள்ள சகை மனி ரிலும் மிகுந்  சொந்  குணமுள்ளவனொயிருந் 
 ொன்” (எண்ணொ:12:3) என்று யவ ம் கூறுகிைய ! அப்படியிருக்கும்யபொது யமொயச 
மீது குற்ைம்சொட்ட என்ன கொரணம்? அவர்களின்  ிருக்குள்ள, யகடுள்ள இரு ய 
த் ின் விறளவு ொயன?  யமொயச கர்த் ரொல் உபயயொகப்படுத் ப்படுவற  பொர்க்க 
தபொறுக்கவில்றை!  யமொயசக்கு வியரொ மொக கூட்டத்ற  யசர்க்கிைொர்கள். 
 
இப்படிப்பட்ட கொரியத்ற  இன்றும் நொம் கண்கூடொகப் பொர்க்கியைொம் அல்ைவொ? 
உண்றமயொக வொழ முயற்சி தசய்யும் உன்றனப் பொர்த்து, உன்னுறடய 
ஊழியத்ற ப் பொர்த்து எத் றன யபர் தபொைொறம தகொள்கிைொர்கள்! எத் றன 
வி மொக யபசுகிைொர்கள்! ஒரு ஊழியக்கொரன் யமல் தபொைொறம தகொண்டு 
மற்தைொரு ஊழியக்கொரன் அவதூைொகப் யபசுவதும் இன்றும் நடக்கின்ைது 
அல்ைவொ! 
 
இந்   ிருக்குள்ளதும், யகடுள்ளதுமொன  இரு யத் ின் விறளவு என்ன என்று 
நொம் நிச்சயம் த ரிந்து தகொள்ள யவண்டும். 
 
ய வனுறடய ஊழியனொகிய யமொயச, யகொரொகு   னக்கு வியரொ மொக கூட்டம் 
கூட்டுவற  கர்த் ரிடம் முறையிடுகிைொன். கர்த் ர் யமொயசறய யநொக்கி சகை 
ஜனங்கறளயும், யகொரொகு,  ொத் ொன், அபிரொம் என்பவர்களின் 
வொசஸ் ைங்கறள விட்டு விைகச் தசொன்னொர். இந்  மூவரும்  ங்கள் 
தபண்ஜொ ிகயளொடும், பிள்றளகயளொடும் வொசைில் நின்ைனர். அப்தபொழுது 
எல்யைொரும் பொர்த்துக் தகொண்டிருக்கும்யபொய , 
 

“பூமி  ன் வொறயத்  ிைந்து, அவர்கறளயும், அவர்கள் வடீுகறளயும் ,யகொரொகுக்குரிய 
எல்ைொ மனி றரயும், அவர்களுக்கு உண்டொன சகை தபொருள்கறளயும் 
விழுங்கிப்யபொட்டது.” (எண்ணொ:16:32) 
 
யகொரொகு, யமொயச, இந்  இருவருயம கர்த் ரொல் த ரிந்து தகொள்ளப்பட்டவர்கள். 
ஒருவன் ய வனுறடய சமுகத் ில் ஊழியம் தசய்யும் ஆசொரியன், மற்தைொரு 
வன் இஸ்ரயவல் மக்கறள வழிநடத்  ய வனொல் அறழக்கப்பட்டவன். தவளிப் 
புைமொகப் பொர்த் ொல் இருவருயம கர்த் ருறடய ஊழியத் ில் ஈடுபட்டவர்கள், 
கர்த் றர அைிந் வர்கள். ஆனொல் ஒருவனின் இரு யம்  ிருக்குள்ள ொயும், 
மற்தைொருவனின் இரு யம் சொந் குணமுள்ள ொயும் இருந் ற ப் பொர்க்கியைொம். 
இரு ஊழியக்கொரரின்  மொறுபட்ட இரு யம் இன்குத் த ளிவொகிைது! 
 
சிந் றன:  நீ ி: 4: 23 “எல்ைொக் கொவயைொடும் உன் இரு யத்ற க் 
கொத்துக்தகொள், அ ினிடத் ினின்று ஜவீஊற்று புைப்படும்”   

https://rajavinmalargal.com/2021/01/29/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d-1094/
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நொள் 3                               எண்ணொகமம் 22-24  

 
 பொைொக் யமொவொபின் அரசன். அவருறடய கற  இஸ்ரயவைர்கள் 
வொக்குப்பண்ணப்பட்ட ய சத் ிற்கு பயணம் தசய்யும் கொைத் ின் பின்னணியில் 
உள்ளது. யமொவொப், பொைொக் ஆண்ட ய சம், உப்புக்கடைின் கிழக்குப் பகு ியில் 
இருந் து. 
 
இஸ்ரயவைர்கள் கொனொனுக்குப் பயணம் தசய் யபொது, அவர்களுறடய நற்தபயர் 
அவர்களுக்கு முந் ியது, எகிப் ிைிருந்து இஸ்ரயவைர்கள் தவளியயைியயபொது 
நடந்  அற்பு ங்கறளப் பற்ைி யமொவொபியர்கள் நன்கு அைிந் ிருந் னர். 
இஸ்ரயவைின் பொற யில் உள்ள நகரங்களில் வசிப்பவர்கள் கடவுள் 
இஸ்ரயவைர்களின் பக்கம் இருப்பற  அைிந் ொர்கள். 
 
இஸ்ரயவைர்கள் எயமொரியர்கறள அழித் ற  பொைொக் ரொஜொ கண்டிருந் ொர், 
இஸ்ரயவைர்கள் தநருங்கி வர யமொவொபின் முழுப் பகு ியும் பயந் து. ஒரு 
கொைத் ில் யமொவொபினுறடய பிரய சத் ில் இஸ்ரயவைர்கள் முகொமிட்டயபொது, 
ரொஜொ தசயல்பட யவண்டிய யநரம் இது என்று முடிவு தசய் ொர். பொைொக்கும் 
யமொவொபின் மூப்பர்களும் அண்றட நொட்டு மீ ியொனியர்களுடன் யசர்ந்து, 
பியையொம் என்ை  ீர்க்க ரிசிறய வரவறழத்து, கடவுளுறடய ஜனங்கறளச் 
சபிக்க நிறனத் ொர்கள் (வசனம் 6). முரண்பொடொக, பியையொம் கடவுளிடம் 
தசன்று பொைொக்கின்  ிட்டத்ற  ஒப்புக்தகொள்வ ற்கு முன் அவரிடம் 
வழிகொட்டு றைக் யகட்டொர். பியையொமுக்குக் கடவுள் அளித்  ப ில், 
நிச்சயமொக, "இல்றை" (வசனம் 12) என்று இருந் து. 
 
ஒரு வொடறக  ீர்க்க ரிசி மூைம் இஸ்ரயவறை சபிக்க பொைொக்கின் ச ி 
ய ொல்வியறடந் து, ஆனொல் அது யமொவொபிய எ ிர்ப்பின் முடிவு அல்ை. 
பின்னர், இஸ்ரயவைின் ஆண்கள் உருவ வழிபொடு மற்றும் யமொவொபிய 
தபண்களுடன் யவசித் னம் தசய்  ற்கொக கடவுளொல் நியொயந் ீர்க்கப்பட்டனர் 
(எண்கள் 25:1-9). இஸ்ரயவறை உள்ளிருந்து தகடுக்க பியையொம் மற்றும் 
பொைொக்கின் ச ியின் விறளவு இதுவொகும் (தவளிப்படுத்து ல் 2:14 ஐப் 
பொர்க்கவும்). 
 
பொைொக்கின் கற யிைிருந்து நொம் என்ன கற்றுக்தகொள்ளைொம்? மு ைில், 
கடவுளின் ய ர்ந்த டுக்கப்பட்ட மக்களொக இஸ்ரயவைின் இடத்ற  அங்கீகரிப்பது 
முக்கியம். அவர்கறள ஆசீர்வ ிப்பவர்கறள ஆசீர்வ ிப்ப ொகவும், அவர்கறள 
சபிப்பவர்கறள சபிப்ப ொகவும் வொக்குறு ி அளித்துள்ளொர் (ஆ ியொகமம் 12:3). 
யமொவொபின் அரசன் பொைொக் இஸ்ரயவறைச் சபிக்கத் ய ர்ந்த டுத் ொன், ஆனொல் 
சொபங்கள் முைியடிக்கப்பட்டு பியையொமின் வொயில் ஆசீர்வொ மொக மொைியது. 
எ ிர்கொை ஏழு வருட உபத் ிரவத் ின் யபொது இஸ்ரயவைின் மீ ியொனவர்கறளத் 
 ம்மிடம் தகொண்டு வருவய  கடவுளின் இறு ித்  ிட்டம் (யரொமர் 11:26; 
எயரமியொ 33:8 ஐப் பொர்க்கவும்). 
 
இரண்டொவ ொக, பொைொக்கின் கற  எல்ைொவற்ைின் மீதும் கடவுளின் 
இறையொண்றமக்கு ஒரு அற்பு மொன சொன்று. மனி ர்களொல் தசய்யப்படும் 
எந் த்  ிட்டங்களும்-அ ிக சக் ி வொய்ந்  மற்றும் தசல்வொக்கு மிக்க மனி ர்கள் 
கூட-இறைவனின் அனும ியின்ைி தசழிக்க முடியொது.  
 
சிந் றன: "மனுஷனுறடய இரு யத் ில் பை  ிட்டங்கள் உள்ளன, ஆனொல் 
கர்த் ருறடய யநொக்கயம யமயைொங்குகிைது" (நீ ிதமொழிகள் 19:21). 
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நொள் 4                          எண்ணொகமம் 22-24 

 
பியையொமிடம் நொம் கற்றுக்தகொள்ள யவண்டிய பொடம், முக்கியமொன 
சிைவற்றை மட்டும் இங்கு பொர்ப்யபொம். 
 

பியையொமின் யமன்றம – 1 (எண்:22:6) அவர் யொறர ஆசீர்வ ித் லும் அல்ைது 
சபித் ொலும் அது அப்படியய நடக்குமொம். கிட்ட ட்ட ஒரு ய வ வொக்றக யபொை 
இருக்குமொம்.  
 

பியையொமின் யமன்றம - 2 (எண்:24:2) ய வ ஆவி அவன் யமல் வந் து என்று 
யவ  புத் கத் ில் குைிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஒரு புைஜொ ி மனி ன் பியையொயம!  
 

பியையொமின் யமன்றம – 3 (எண்:24:3,15) இங்கு பியையொமின்  ிைக்கப்பட்ட 
கண்களுக்கு த ரிவது என்ன?  ீர்க்கமொன எ ிர்கொைம்! அற  அபடியய பொர்த்து 
அவன்  ரிசனம் தசொல்வற  பின்வரும் வசனங்கள் தசொல்கின்ைன அவ்வளவு 
யமன்றமமிக்கவன்.  
 

பியையொமின் யமன்றம – 4 (எண்:8:9) ஆனொல் "உன்னிடத் ில் வந் ிருப்பவர்கள் 
யொர்" என்று ய வன் வந்து விசொரிக்கும் அளவுக்கு ஒருவர் இருந் ொர் என்ைொல் 
அவர் பியையொம்  ொன்.  
 

இவ்வளவு யமன்றம உள்ள "யபயயொரின் குமொரனொகிய பியையொறமயும் 
பட்டயத் ினொயை தகொன்றுயபொட்டொர்கள். (எண்:31:8) ஒரு அற்ப மனி றன யபொல் 
மடிய அவன் தசய்  பிறழ  ொன் என்ன?  
 

பிறழ - 1  ீறமயொன ஆயைொசறன வழங்கு ல் (தவளி 2:14, எண் 31:16) 
அன்பொனவர்கயள ஒருவருக்கு  ீய ஆயைொசறன வழங்குவது எவ்வளவு 
 வைொனது என்பற  அைிய யவண்டும் என்ைொல் அ ற்கு பியையொம் ஒருவயர 
மிகப்தபரிய எடுத்துக்கொட்டு என்று கூைைொம். 
 

பிறழ - 2 - தவளியவஷம் யபொடு ல் (எண் 22:18, எண் 24:12) என்று எய ொ 
தபரிய பரிசுத் வொன் யபொை தவளி யவஷம் யபொடுகிைொன். ஆனொல் பொைொக் 
அநீ த் ின் கூைிறய விரும்பினொன் என்று கீழ்க்கண்ட வசனங்கள் த ளிவொக 
தசொல்கிைது (2 யபது 2:15, யூ ொ 1:5) 
 

பிறழ - 3 ய வன் யவண்டொம் என்று தசொன்ன கொரியத்ற  மீண்டும் மீண்டும் 
விசொரிப்பது (எண் 22:19,22) இங்கு ஒரு முக்கியமொன பொடம் உள்ளது. அ ொவது 
ய வன் ஒரு முறை யவண்டொம் என்று தசொன்ன கொரியத்ற  நொம் மீண்டும் 
மீண்டும் அவரிடத் ில் விசொரிப்பது சரியொனது அல்ை.  
 

எனயவ அன்பொனவர்கயள ய வனின் சித் ம் என்ன என்பற  சரியொக அைிந்து 
அ ன்படி தசயல்படுவது மட்டுயம நல்ைது. 
 
 

சிந் றன:  "எஜமொனின் சித் ம் அைிந்தும் அ ன்படி தசய்யொ வன் அ ிக 
அடிகளுக்கு பொத் ிரவொன்" என்ை ஆண்டவரின் வொர்த்ற றய நிறனவு 
தகொள்ளுங்கள்.  
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நொள் 5                      எண்ணொகமம் 25. 1-8 
 

 
யவ ொகமத் ில் இவறரக் குைித்து வரும் பகு ி மிகக் குறைவு. ஆசொரியன். 
ஆயரொனின் குமொரனொன எயையொசொரின் மகன் (எண்ணொகமம் 25:7). 
 
யமொயச இஸ்ரயவல் மக்கறள கொனொனுக்கு அறழத்து வரும் வழியியை, இஸ்ர 
யவைர் சித் ீமியை  ங்கியிருக்றகயில், ஜனங்கள் யமொவொபின் குமொரத் ிக 
யளொயட யவசித் னம் பண்ணத் த ொடங்கினொர்கள்.  அவர்கள்  ங்கள் ய வர்களு 
க்கு இட்ட பைிகறள விருந்துண்ணும்படி ஜனங்கறள அறழத் ொர்கள். ஜனங்கள் 
யபொய்ப் புசித்து, அவர்கள் ய வர்கறளப் பணிந்துதகொண்டொர்கள் (எண்ணொகமம் 
25:1,2).  இ னொல், இஸ்ரயவைர் யமல் கர்த் ருறடய யகொபம் மூண்டது (வசனம் 
3).  ஜனத் ின்  றைவர்கறள கூட்டும்படி கட்டறளயிட்டொர்.  யமலும், பொவம் 
தசய் வர்கறள தூக்கிைிடும்படி ஆறணயிட்டொர் (வசனம் 4). 
 
அப்தபொழுது யமொயசயும் இஸ்ரயவல் புத் ிரரொகிய சறபயொர் அறனவரும் 
ஆசரிப்புக் கூடொரவொசலுக்கு முன்பொக அழுதுதகொண்டு நிற்றகயில், அவர்கள் 
கண்களுக்கு முன்பொக இஸ்ரயவல் புத் ிரரில் ஒருவன் ஒரு மீ ியொனிய 
ஸ் ீரிறயத்  ன் சயகொ ரரிடத் ியை அறழத்துக் தகொண்டு வந் ொன் (வசனம் 
6).  அற  பியனகொஸ் கண்டயபொது, அவன் நடுச்சறபயிைிருந்து எழுந்து, ஒரு 
ஈட்டிறயத்  ன் றகயியை பிடித்து, இஸ்ரயவைனொகிய அந்  மனி ன் யவசித் 
 னம்பண்ணும் அறையியை அவன் பின்னொயை யபொய், இஸ்ரயவல் மனி னும் 
அந்  ஸ் ீரியுமொகிய இருவருறடய வயிற்ைிலும் ஈட்டி உருவிப்யபொக அவர் 
கறளக் குத் ிப்யபொட்டொன்; அப்தபொழுது இஸ்ரயவல் புத் ிரரில் உண்டொன வொற  
நின்றுயபொனது (வசனங்கள் 7, 8). 
 
ஒரு பயங்கரமொன சம்பவத்ற  நம் கண் முன் நிறுத்துகிை ல்ைவொ? பரிசுத்  
மொய் வொழ றவரொக்கியமொய் நின்ை வரீன் பியனகொஸ்.சமு ொயத் ில் இன்று 
கிைிஸ் வம் நீர்த்துப்யபொகத் க்க ொய் நறடதபறுகிைது.  உைகத் ொயரொடு கைந்து 
விட்ட கிைிஸ் வம். எப்படி யமொவொபின் குமொரத் ிகயளொயட கைந்து விட்ட இஸ்ர 
யவைர்கள் யபொன்று, உைகத்ய ொடு ஒத்  யவஷம்  ரிக்கிைொர்கள். சொத் ொன் 
கிைிஸ் வர்கறள தவல்ை முடியவில்றைதயன்று இன்று ஒளியின் தூ ன் 
யவஷம்  ரித்துக் தகொண்டு, யொறர விழுங்கைொயமொதவன்று கர்ச்சிக்கிை சிங்கம் 
யபொன்று வறகய டிச் சுற்ைித்  ிரிகிைொன்.  அ ற்கு இறரயொனவர்கள் பைர். 
 

• யவசித் னம் பண்ணி… 
• அந்நிய ய வர்களுக்கு இட்ட பைிகறள புசித்து… 
• அந்நிய ய வர்கறள வணங்கி… 
• கிைிஸ்துவின் சொரம் நீர்த்துப் யபொகப் பண்ணி… 
• தவறும் வொர்த்ற  ஜொைங்களில் கிைிஸ் வத்ற க் கொட்டி… 
• பரிசுத்  வொழ்க்றகக்கு அறழப்புக் தகொடுக்கொமல், தவறும் உைக நன்றமகளு    
    க்கொக இயயசுறவ நம்ப தசொல்வது… 
 
இயயசுவின் நொமத் ினொயை  ீர்க்க ரிசனம் உறரத் ொலும், பிசொசுகள் 
ஓட்டினொலும், அற்பு ங்கள் தசய் ொலும், இயயசுறவ அைியொ  கிைிஸ் வர்கள் 
(மத்ய யு 7:22)… என்று பட்டியைிடைொம். 

 
சிந் றன: நம்றமச் சுற்ைிலும் கிைிஸ் வத்ற  நீர்த்துப் யபொகப்பண்ணுபவர்கறள 
நொம் கொணும்யபொது, நொம் என்ன தசய்கியைொம்.  நமக்குள் பியனகொறஸப் 
யபொன்று றவரொக்கியம் தகொழுந்துவிட்டு எரிகிை ொ?  கர்த் ர் எண்ணியய  எனது 
எண்ணம் என்று ஈட்டிறயத் தூக்கினொயன பியனகொஸ், நமக்குள் இருக்கிை ொ 
அப்படிப்பட்ட றவரொக்கியம். ய றவ இப்தபொழுது பியனகொஸ்.   
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நொள் 6                        எண்ணொகமம் 27.1-4
 

இந்  தபண்கள் எண்ணொகமத் ில்  இரண்டு விறரவொன குைிப்புகறள மட்டுயம 
தபறுகிைொர்கள், ஆனொல் அறவ மிகவும் சுவொரஸ்யமொனறவ. தசயைொப்பியொத் 
வனொந் ரத் ில் இைக்கும் யபொது, அவனது ஐந்து  ிருமணமொகொ  மகள்கள் 
ஆண்கள் அற்ைவர்களொக விடப்பட்டனர். வொக்குறு ியளிக்கப்பட்ட ய சம் எதுவும் 
இல்ைொமல் வொழ யபொகியைொம் என்று அந்  தபண்கள் மிக விறரவொக 
உணர்கிைொர்கள். 
 
எனயவ, அவர்கள் யமொயசறய அணுகி என்ன தசய்யைொம் என்று பொர்க்கிைொர்கள்: 
 
அவர்கள், "எங்கள்  ந்ற  வனொந் ரத் ில் இைந் ொர்; அவர் யகொரொகின் 
கூட்டத் ியை கர்த் ருக்கு வியரொ மொக ஒன்றுகூடியவர்களில் ஒருவரொனவர் 
அல்ை, ஆனொல் அவருறடய தசொந்  பொவத் ினிமித் ம் இைந் ொர்; அவருக்கு 
மகன்கள் இல்றை.." (27:2-4) 
 
அடிப்பறடயில், சிறுமிகளுக்கு நீ ி யவண்டும். அவர்களின்  ந்ற  இைந் து 
அவர்களின்  வறு அல்ை, வொரிசொக ஒரு ஆள் இல்ைொமல், கடவுளொல் 
ய ர்ந்த டுக்கப்பட்ட மக்களொக அவர்களுக்கு உரிறமயுள்ள 
எல்ைொவற்ைிைிருந்தும் அவர்கள் தவளியயற்ைப்படுவொர்கள். இது ஒரு 
உண்றமயொன யகவைம். விந்ற யொனது,  
 
யமொயச உறு ியொக நம்பி, (கடவுளுடன் கைந் ொயைொசித்  பிைகு) " 
தசயைொப்பியொத் ின் மகள்கள் அவர்கள் தசொல்வ ில் சரி ொன்" (27:7) என்று 
முடிவு தசய் ொர். இந்  தபண்கள்  ங்கள் மொமொகளிடமிருந்து நிைத் ில் ஒரு 
பங்றகப் தபைைொம். பின்னர், அவர்கள்  ங்கள்  ந்ற யின் யகொத் ிரத் ில் 
இருக்கும் வறர, அவர்கள் விரும்பும் யொறரயும்  ிருமணம் தசய்து 
தகொள்ளைொம். இன்னும், அவர்கள் ய ர்வு தசய்ய  கு ியொன ஆண்கள் நிறைய 
இருந் னர்.  
 
இந்  தபண்கள் இரண்டு கொரணங்களுக்கொக முக்கியமொனவர்கள். மு ைொவ ொக, 
அவர்களின் கற  தகொஞ்சம் தபண்கள் உரிறம சம்பந் ம்பட்டது. தபண்களுக்கும் 
வொரிசு தசொத்துரிறம இருக்கைொம் என்று இங்கு கொணைொம். 
 
பு ிய சூழ்நிறைகளுக்கு ஏற்ப சட்டங்கள் எவ்வொறு மொைைொம் என்பற யும் கற  
கொட்டுகிைது. கடவுளின் கட்டறளகள் சரியொக கல்ைில் அறமக்கப்படவில்றை 
(நீங்கள் பத்து கட்டறளகறள எண்ணும் வறர), யமலும் வொழ்க்றகயில் நமது 
சூழ்நிறைகள் மொறும் மற்றும் மொறும்யபொது அறவ மொற்ைப்பட்டு 
மொற்ைப்படைொம். 
 
சிந் றன: நமது பரம  கப்பன் நமக்கு  ந் ிருக்கும் சலுறககள், தசொத்துகள் 
யொயவ? அவற்றை எப்படி தபற்றுக்தகொண்டிருக்கியைொம்?  
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நொள் 7                   எண்ணொகமம் 6-8

எரியகொ பட்டணமொனது அங்கு வொழ்ந் ிருந்  மக்களொல் மிகவும் சீர்தகட்டிருந் து. 
அந் ப் பட்டணத் ில் ரொகொப் உயிர்குை விறைமகளொக வொழ்க்றக நடத் ி 
வந் ொள். ஆனொல் நல்ைத ொரு உள்ளம் அவளுக்கிருந் து. அ ொவது 
உண்றமயொன ய வறன பற்ைிய வொஞ்றச அவளிடமிருந் து. அவள் ய வனின் 
பைத்  தசய்றககறளப் பற்ைிக் யகட்டயபொது, அவரில் விசுவொசம் றவத் ொள்.  
யயொசுவொ எரியகொ பட்டணத்ற ச் சு ந் ரிக்க எது சிைந்  வழி என்று அைியவும், 
எ ிரிறயப் பற்ைிய  கவல்கறளத் த ரிந்து தகொள்ளவும், இரண்டு ஒற்ைர்களொக 
கொயைறபயும், பிதனகொறஸயும் அனுப்பினொன். அவர்கள் ரொகொப் என்னும் 
யவசியின் வடீ்டுக்குள் பிரயவசித்து, அங்யக அவளிடம் எரியகொறவப் பற்ைி 
விசொரித் ொர்கள். 
 
யவசித்த ொழிைிைிருந்  இஸ்ரயவைரல்ைொ  கொனொனியப் தபண்ணொன ரொகொப், 
கர்த் றரப் பற்ைிக் யகள்விப்பட்டு, அறவகறளத்  ன் இரு யத் ில் இருத் ி 
மனந் ிரும்பினொள். அ னொல் இயயசுகிைிஸ்துவின் பரம்பறரப் பட்டியைிலும், 
விசுவொச வரீர்களின் பட்டியைிலும் இடம் தபற்ைற ப் பொர்க்கியைொம். ரொகொப் 
விசுவொசத் ினொல் வரும் நீ ிக்கு எடுத்துக்கொட்டொக மொைினொள். உண்றமயொகக் 
ஊக்கத்துடன் ய டுகிைவர்கறளக் கர்த் ர் உயர்த் ொமல் இருப்ப ில்றை 
என்ப ற்கு ரொகொப் ஒரு மொதபரும் எடுத்துக்கொட்டு. நொமும் தமய்யொன 
ய வனுறடய மகத்துவத்ற  அைிந்து, அவறரயய விசுவொசித்து அவருறடய 
பிள்றளகளொக மொறுயவொம். 
 
ரொகபின் குணநைன்கள்: 
 

• தமய்யொன ய வறனக் கண்டுபிடிக்க யவண்டுதமன்ை ஆத்ம ொகம் உள்ளவள்.  
• ரொகொப் யகள்விப்பட்ட அற்பு ங்கறள மன ில்  ியொனித்து தமய்யொன 

ய வறனக் கண்டு தகொண்டவள். (யயொசுவொ 2 : 10, 11).  
• ய வனுறடய வொர்த்ற றய முற்ைிலும் நம்பினவள்.  
• ய வன் பொதுகொப்பொர் என்ை விசுவொசத்ய ொடு, யவவுகொரர்கறள ரொகொப் 

ஏற்றுக்தகொண்டொள் (எபியரயர் 11 : 31).  
•  ன்னுறடய குடும்பத் ொரின் உயிருக்கொக மன்ைொடி அறடயொளம் யகட்டவள் 

(யயொசுவொ 2 : 12,13).  
•  எரியகொறவ இஸ்ரயவைர் றகப்பற்ைி ரொகறப விடுவித்  யபொது ஓடிப்யபொக 

முயற்சிக்கொமல், இஸ்ரயவைருடன்  ங்கினவள்.  
• பொவ வொழ்க்றகறய தவறுத்து, மனந் ிரும்பி பு ிய வொழ்க்றகறயத் 

த ொடங்கி, யூ குை பிரபுறவத்  ிருமணம் தசய்து தகொண்டவள் (மத் 1: 5). 
• இயயசுகிைிஸ்துவின் முன்யனொர்களின் பட்டியைிலும், விசுவொசிகளின் 

பட்டியைிலும் இடம் தபற்ைவள் (எபியரயர் 11 : 31). 
 
சிந் றன:  ஆண்டவருக்கு முன் உன் வொழ்க்றக எப்படிப்பட்ட ொயிருக்கிைது?  
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நொள் 8                          யயொசுவொ 7 

 
யயொசுவொ 6:17 -18 ல் கர்த் ர் எரியகொறவ இஸ்ரயவல் மக்களிடம் 
ஒப்புக்தகொடுத் யபொது, யயொசுவொ ஜனங்கறள யநொக்கி, இந் ப்பட்டணமும், 
அ ிலுள்ள யொவும் கர்த் ருக்கு சொபத் ீடொயிருக்கும். அ ில் ஏ ொகிலும் எடுத்துக் 
தகொள்ளுகிை ினொயை நீங்கள் சொபத் ீடொகொ படிக்கும், இஸ்ரயவல் பொளயத்ற  
சொபத் ீடொக்கி கைங்கப்பண்ணொ படிக்கும் எச்சரிக்றகயொயிருங்கள் என்ைொன். 
 

எந் ப் தபொருட்களிைொவது  யவுதசய்து  றக றவத்துவிடொ ீர்கள், நீங்கள் றக 
றவத்து விட்டொல் பிரச்சறன உங்களுக்கு மட்டும் அல்ை, எங்களுக்கும் 
யசர்ந்து ொன், என்று யயொசுவொ கர்த் ருறடய கட்டறளறய த ளிவொக 
ஜனங்களிடம் தசொல்ைிவிட்டொன். 
 
சொபத் ீடொனறவ என்ப ற்கு எபியரய தமொழியில் தகொடுக்கப்பட்டுள்ள ’யசரம்’ 
என்ை வொர்த்ற  ‘அழிக்கப்படத் க்கறவ’  ’அழிவுக்கு ஒப்புக்தகொடுக்கப்பட்டறவ” 
என்ை அர்த் ம் தகொண்டது. கர்த் ரொல் அழிவுக்கு ஒப்புக்தகொடுக்கப்பட்ட 
தபொருட்கறள நொன் பற்ைிக் தகொண்டிருப்யபனொனொல் எனக்கு என்ன நடக்கும்? 
நொனும் யசர்ந்து ொயன அழிக்கப்படுயவன்? யயொசுவொவின் வொர்த்ற கறளக் 
யகட்டு அவற்றை நொன் எடுக்கொமல் இருப்பது ொயன எனக்கு நல்ைது! 
 
இ ில் வந்  பிரச்சறன என்னதவன்ைொல், ஆகொன் இந்  கட்டறளறய 
ம ிக்கயவயில்றை,  ன் கண்களொல் கண்ட தபொருட்கறள  னக்கு 
தசொந் மொக்கிக் தகொண்டொன். 
 
நம்மில் எத் றனயபர் நொம் யொருறடய பிள்றள என்றும், நொம் எந்  
இரொஜ்யத்ற  யசர்ந் வர்கள் என்றும் உணரொமல் உைகப்பிரகொரமொன 
தபொருட்களின்யமல் அ ிக ஆறசறயக் தகொண்டவர்களொக இருக்கியைொம்! 
 
இன்று எற   ொவிப் பிடித்துக்தகொண்டு எனக்கு இது யவண்டும் என்று 
எண்ணிக்தகொண்டிருக்கிைொய்? ஆகொறனப்யபொை அழிவுக்கு 
ஒப்புக்தகொடுக்கப்பட்டறவகறளப் பற்ைிக்தகொண்டிருக்கிைொயொ? கண்ணில் 
கொண்பறவகறள அறடயும் ஆறச நம்றம அழிவிற்குள் தகொண்டுயபொய் 
யசர்க்கும்! 
 

: பூமியியை உங்களுக்கு தபொக்கிஷங்கறள யசர்த்து றவக்கயவண்டொம்; 
இங்யக பூச்சியும் துருவும் அறவகறளக் தகடுக்கும்; இங்யக  ிருடரும் 
கன்னமிட்டுத்  ிருடுவொர்கள்; பரயைொகத் ியை உங்களுக்கு தபொக்கிஷங்கறள 
யசர்த்து றவயுங்கள்; அங்யக பூச்சியொவது துருவொவது தகடுக்கிைதும் இல்றை; 
அங்யக  ிருடர் கன்னமிட்டுத்  ிருடுகிைதும் இல்றை. உங்கள் தபொக்கிஷம் 
எங்யகயிருக்கிைய ொ அங்யக உங்கள் இரு யமும் இருக்கும். (மத்: 6: 19-21) 
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நொள் 9                      யயொசுவொ 15: 19     

 
அக்சொள் வொய்  ிைந்து யகட்குமுன்னயர அவள் வொஞ்றசறய நிறையவற்ை 
ஆறசப் பட்டொன் அவள்  கப்பனொகிய கொயைப். இற யும்  நொம் நம்முறடய 
பரமத்  கப்பனின் அறடயொளமொகயிருக்கிைது. 
 
இப்படிப்பட்ட  கப்பறன உறடயவளொன ொல் அக்சொள் ஒரு  யக்கமும் இன்ைி 
அவறன தநருங்கி,  ன்னுறடய ய றவகறள தவளிப்படுத் ினொள். அக்சொள் 
என்ை தபயர் இன்று அயநகருக்குத் த ரியொ  ஒன்ைொக இருக்கைொம். ஆனொள் 
அவள் தபயர் யவ த் ில் 5 முறை இடம் தபற்றுள்ளது என்று த ரிந்து 
தகொள்ளுங்கள்! அதுமட்டுமல்ை அந் க் கொைகட்டத் ில் தபண்கள்  ிருமணமொகி 
தசன்ையபொது நறககளும் பணமும் தகொடுக்கப்பட்டய யல்ைொமல் நிைம் 
தகொடுக்கப்படவில்றை. 
 
அக்சொள் கொயைபிடம் எனக்கு “வைட்சியொன நிைத்ற   ந் ீர்” என்பற ப் 
பொர்க்கியைொம். ஆங்கிைத் ில் ‘ எனக்கு த ன் நிைத்ற   ந் ீர்”  என்று 
எழு ப்பட்டுள்ளது. பொைஸ் ீனத் ின் த ன் பகு ி பொறைவனத்ற ப் யபொன்ை 
வைட்சியொன நிைங்கறளக் தகொண்டது என்பது நமக்குத் த ரியும். அப்படியொனொல் 
அக்சொள்  ன்  கப்பனிடம்  ‘அப்பொ எனக்கு நீங்கள்  ந் ிருப்பது வைண்ட நிைம், 
விறள நிைம் அல்ை, அங்யக நீர்வளம் இல்றை, அ னொல் எனக்கு நல்ை 
நீர்ப்பொய்ச்சைொன நிைத்ற த்  ொரும்’ என்கிைொள். 
 
எத் றன முறை நொம் வைண்ட நிைமொய் நிற்பது யபொன்ை உணர்வு நமக்குள் 
வருகிைது. எத் றனமுறை நொம் நம் பரம  கப்பனிடமிருந்து வரும் வற்ைொ  
நீரூற்றுக்கொக ஏங்கியிருக்கியைொம். அக்சொள் ‘அப்பொ எனக்கு நீரூற்றைத்  ொரும்’ 
என்ைற ப் யபொை நமக்கும் இன்று வைட்சிறய யபொக்கும் நீரூற்று அவசியம் 
அல்ைவொ! 
 
கிணற்ைண்றட வந்  சமொரிய ஸ் ிரீயிடம் நம்முறடய கர்த் ரொகிய 
இயயசுவொனவர், நொன் தகொடுக்கும்  ண்ணறீரக் குடிப்பவனுக்குத்  ொகமிரொது 
என்ைொர். சமொரிய ஸ் ீரி மொத் ிரம் அல்ை, நொதமல்ைொரும் அந்  
ஜவீத் ண்ணரீுக்கொகத்  ொயன ஏங்கியிருக்கியைொம். அப்பொ எனக்கு நீரூற்றைத் 
 ொரும் என்று  ொன் என் உள்ளமும் ஏங்கி நிற்கிைது. 
 
கொயைபின் மகள் அக்சொளுக்கு பை யகொடி அடித் து யபொை அவள்  கப்பன் 
அவளுக்கு யமற்புைத் ிலும் கீழ்ப்புைத் ிலும் நீர்ப்பொய்ச்சைொன நிைங்கறளக் 
தகொடுத் ொன்.  
 
என்ன அற்பு ம்!  நீர்ப்பொய்ச்சைொன நிைத்ற  யகட்ட மகளுக்கு,  ொரொளமொக வொரி 
வழங்கினொன் கொயைப். இந் வி மொகத் ொன் பரமபி ொவொகிய ய வனும் நொம் 
யகட்ப ற்கும், யவண்டிதகொள்வ ற்கும் யமைொக நமக்குத்  ந் ருளுகிைொர். 
பரயைொகத் ின் ஆசீவொ ங்களொன யமற்புைமும், இவ்வுைகத் ின் 
ஆசீர்வொ ங்களொன கீழ்புைமும் நமக்கு நிச்சயமொகத்  ருவொர்! விசுவொசத்ய ொடு 
அவருறடய சமுகத்ற  தநருங்கி அவரிடம் யகள்! 
 
சிந் றன: ய வனுறடய பிள்றளகயள, நொம் நம்முறடய பரம் பி ொவண்றட 
வந்து அப்பொ எனக்கு நீரூற்றைத்  ொரும் என்று தஜபிப்யபொம். நம்முறடய பரம 
பி ொவொனவர் , உைகத்  கப்பனொகிய கொயைறபப் யபொை நமக்கு யமற்புைத் ிலும், 
கீழ்ப்புைத் ிலும் வற்ைொ  ஜவீ ஊற்றைக் தகொடுப்பொர். 
  

https://rajavinmalargal.com/2021/04/22/1153/
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நொள் 10                நியொயொ ிப ிகள் 3. 7-11 

 
கடவுறள நம்புவ ற்கு உ வும் ஒத்னியயைின் 3 ஆழமொன பொடங்கள் 
 
ஒத்னியயல் இஸ்ரயவைின் மு ல் நீ ிப ி. ஓத்னியயல் என்ை தபயரின் ஆன்மீக 
அர்த் ம் ஹபீ்ருவில் கடவுளின் வைிறமயின் சிங்கம் என்று தபொருள்படும். 
அவர் தகனொஸ் மற்றும் கொயைபின் இறளய சயகொ ரரின் மகன். பின்னர் 
கொயைபின் மகளொன அக்சொறவ மறனவியொகப் தபற்ைொர் (யயொசுவொ 14:12-14). 
நியொயொ ிப ிகள் 3:7-11-ல் ஒத்னியயல் ஒரு நீ ிப ியொக பணியொற்றுவற ப் 
பற்ைிய ப ிறவ நீங்கள் படிப்பரீ்கள். அப்படிச் தசொல்ைப்பட்ட நிறையில், 
ஒத்னியயைின் மிக முக்கியமொன சிை பொடங்கறள இப்யபொது பொர்க்கைொம். 
 
பொடம் எண். 1: நொம் யசறவ தசய்ய யவண்டியது கடவுளுக்குத் ொன் 
நியொயொ 3:7 இல், அவர்கள் நிறைய அந்நிய த ய்வங்கறள வணங்கினர். இ ன் 
விறளவொக, என்ன நடந் து? தமதசொப்தபொத்ய மியொவின் அரசனின் றகயில் 
விற்கப்பட்டொர்கள்; இஸ்ரயவைர்கள் இந் ப் தபொய்க் கடவுள்கறளப் 
பின்த ொடரும்யபொது அவர்கள் மீது கடவுள் ஏன் யகொபப்பட்டொர்? நொம் 
அவறரயும் அவறரயும் மட்டுயம வணங்க யவண்டும் என்று கடவுள் 
விரும்புகிைொர், அவருறடய தசொந்  நன்றமக்கொக அல்ை, ஆனொல் நம்முறடய 
தசொந்  நன்றமக்கொக. அவர் நம்றம யநசிக்கிைொர், நம்றம 
கவனித்துக்தகொள்கிைொர் - தபொய்யொன கடவுள்கறளப் யபொைல்ைொமல். அவர் 
ஜவீன் உள்ளவர், அவர் உயரமொன சிம்மொசனத் ில் அமர்ந் ிருக்கிைொர். அவர் 
சர்வ வல்ைவர் - இந்  உைகில் உள்ள எந் க் ய வர்கறளயும் விட தபரியவர். 
 
பொடம் எண். 2: விடு றைக்கொக கடவுளிடம் தஜபியுங்கள் 
இஸ்ரயவைர்களுக்கு கடவுள் ய றவ என்பற  உணர எட்டு வருடங்கள் ஆனது 
என்பது குைிப்பிடத் க்கது. கடவுளின்  றையீடு இல்ைொமல் அவர்கள் 
நம்பிக்றகயற்ைவர்கள் என்று அவர்களின் தபருறம அவர்களின் உண்றமயொன 
சூழ்நிறைறயப் பொர்க்கவிடொமல்  டுத் து. அ ிர்ஷ்டவசமொக, அவர்கள் 
சுயநிறனவுக்கு வந்து கடவுறள அறழத் னர். கடவுள் ஒத்னியயறைப் 
பயன்படுத் ிய ொல், இஸ்ரயவைர்கள்  ங்கள் எ ிரிகளிடமிருந்து 
விடுவிக்கப்பட்டனர். இரக்கத்துடனும் அன்புடனும், கடவுள் அவர்கறள 
எ ிரிகளிடமிருந்து விடுவித் ொர். கடவுறள அறழக்க  யங்கொ ீர்கள். உங்கள் 
துன்பம் உங்கறள முழங்கொலுக்கு தகொண்டு வரட்டும். 
 
பொடம் எண். 3: கடவுள் உங்களுக்கு ஓய்வு தகொடுப்பொர் 
ய வன்  ம் மக்கறள எ ிரிகளிடமிருந்து விடுவித்  ொல், அவர்கள் இப்யபொது 
நொன்கு  சொப் ங்களொக ஓய்தவடுக்கிைொர்கள். கடவுள் நமக்கு ஓய்வு தகொடுக்க 
முடியும் என்று நமக்குக் கொட்டுகிைொர், யமலும் அவர் நமக்கு ஓய்வு தகொடுக்க 
விரும்புகிைொர். நிறைய யபர் பை கவனச்சி ைல்கள், சத் ம் மற்றும் உைக 
அக்கறைகளுடன்  ங்கள் வொழ்க்றகறயக் தகொண்டு தசல்கிைொர்கள். அவர்கள் 
மகிழ்ச்சியொக இருக்க நிறனக்கும் விஷயங்கறளத் துரத்துகிைொர்கள். இ ன் 
விறளவொக, அவர்கள் தவறுறமயொகவும், ஏமொற்ைமொகவும், யசொர்வொகவும் 
உணர்கிைொர்கள். கடவுள் மட்டுயம நமக்கு உண்றமயொன ஓய்வு தகொடுக்க 
முடியும் - இந்  உைகம் அனுபவிக்கத்  வைிய ஒரு வறகயொன அறம ி. 
 
சிந் றன: மத்ய யு 11:28-30 வொசித்து சிந் ியுங்கள். 
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நொள் 11                    நியொயொ ிப ிகள் 4 
 

 
 
நியொ ிப ிகள் இரண்டு, மூன்று அ ிகொரங்களில் நொம் இஸ்ரயவைின் 
ய ொல்வியுள்ள யசொர்ந்து யபொன வொழ்க்றகறயப் பொர்க்கியைொம் . அப்படிப்பட்ட 
யவறளயில் ஒரு தபண், யவ த் ில் இரண்டொவது முறையொக  ீர்க்கத் ரிசி 
என்று அறழக்கப்பட்டவள்,   நியொ ிப ியொக இருப்பற ப் பொர்க்கியைொம்.  
 
அவள் ொன் த யபொரொள். 
 
யொர் இந்  அசொ ொரணமொனப் தபண்? 
 
இவள் ைபிய ொத் ின் மறனவி என்று யவ ம் தசொல்கிைது. ைபிய ொத் 
என்ப ற்கு  ீவட்டி என்று கூட அர்த் ம் உண்டு, அ னொல் அவள்  ீவட்டி 
தபண் என்றும் அறழக்கப்பட்டொள். 
 
நியொ ிப ிகறளப் பொர்க்கும்யபொது, அவர்களுறடய அசொ ொரணமொன  ிைறமகள் 
அவர்கறள நியொ ிப ிகளொக உயர்த் வில்றை. சொ ொரணமொனறவகறள 
எடுத்து அசொ ொரணமொக்கிய  ிைறமயய அவர்கறள நியொ ிப ிகளொக்கியது 
என்று நிறனக்கியைன். 
 
 ீவட்டி என்பது சொ ொரணமொன வொர்த்ற  ொன், ஆனொல் த யபொரொள்  ீவட்டி 
யபொன்று  ஒளிக்க ிர்கறள வசீிய ொல் அசொ ொரணமொனொள். 
 
ய வனொகிய கர்த் ரின் வல்ைறமயொல் சொ ொரணமொன நொம் கூட 
அசொ ொரணமொகைொம்! 
 
நொன் மிகவும் சொ ொரணமொனவன் அல்ைது சொ ொரணமொனவள், நொன் எப்படி 
கர்த் ருறடய ஊழியத்ற  தசய்யவன் என்று நிறனக்கிைொயொ! கர்த் ர் நம்றமப் 
யபொன்ை சொ ொரணமொனவர்கறளத்  ொன்  ம்முறடய யவறைக்கொக 
உபயயொகப்படுத்துவொர். 
 
சிந் றன. ஒருயவறள மிக சொ ொரணமொன உங்களில் ஒருவறர கர்த் ர் 
 ம்முறடய ஊழியத் ில் , உைகத் ின் இருறள நீக்கும்  ீவட்டியொக, ஒளியொக 
உபயயொகப்படுத்துவொயரொ என்னயவொ யொருக்குத் த ரியும்! 
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நொள் 12                    நியொயொ ிப ிகள் 4. 23 
 
இஸ்ரயவல் மக்கள் பொவம் தசய்வதும், கடவுள் அவர்கறளத்  ண்டிப்பதும், 
 ண்டறன  ொங்க முடியொமல் அவர்கள் கடவுளிடம் யவண்டுவதும், கடவுள் 
அவர்கறள மீட்பதும், மீண்டும் இஸ்ரயவல் மக்கள் பொவம் தசய்வதும்… என 
அவர்களுறடய வொழ்க்றக ஒரு வட்டத்துக்குள் சுற்ைிக் தகொண்யட இருந்  
கொைகட்டம். 
 
இப்யபொது இஸ்ரயவல் மக்கறள மீட்க கடவுள் ய ர்ந்த டுத்  நபர் ஏகூத் ! ஏகூத் 
இஸ்ரயவைர்கறள  மீட்க யவண்டும் என  ீர்மொனித் ொர்.. ஏகூத் இடதுறகப் 
பழக்கம் உறடயவர். இஸ்ரயயல் மக்கள் மன்னன் எக்யைொனுக்குக் கப்பம் கட்டி 
வந் ொர்கள். அவர்கள் ஏகூத் ிடம் கப்பம் தகொடுத்து அனுப்பி றவத் ொர்கள். 
ஏகூத் ஒரு அடி நீளமுள்ள, இருபுைமும் கூர்றமயொன ஒரு வொறள எடுத்துக் 
தகொண்டொர். அற  வைது த ொறடயில் றவத்துக் கட்டிக் தகொண்டு ஆறடயொல் 
மூடினொர். 
 
மன்னன் தகொழு தகொழுதவன இருந் ொன். ஏகூத் கப்பத்ற க் கட்டி முடித் பின் 
 ன்னுடன் வந் வர்கறள வழியனுப்பி றவத் ொர். பின் மன்னனிடம்  ிரும்பவும் 
தசன்ைொர்.. “அரயச என்னிடம் ஒரு இரகசியச் தசய் ி உள்ளது” ஏகூத் தசொன்னொர். 
உடயன மன்னர் “அறம ி” என்ைொர். சுற்ைிலும் இருந்  பணியொளர்கள் 
எல்யைொரும் அவறர விட்டுப் யபொனொர்கள். அது குளிரூட்டப்பட்ட அறை. 
 
மன்னன் ஆவயைொடு எழுந் ொன். ஏகூத் மின்னதைன  னது இடது றகயொல் 
வைது த ொறடயிைிருந்  கத் ிறய உருவினொர். எக்யைொனின் பருத்  
த ொந் ியில் சரக்தகன குத் ினொர். கத் ி மறு பக்கம் தவளியய வந் து. 
றகப்பிடியும் வயிற்றுக்குள் தசன்று விட்டது. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆக்யரொஷமொன 
 ொக்கு ல்றை எ ிர்பொரொ  மன்னன் நிறைகுறைந்து விழுந் ொன். 
 
ஏகூத் ஏதும் நடவொ து யபொை தவளியய வந் ொர். க றவ பூட்டினொர். பின் 
கு ிறரயில் ஏைி விறரந் ொர். எக்யைொனின் வரீர்கள் மன்னறனக் கொணொமல் 
அவருறடய அறைக்குச் தசன்ைொர்கள். க வு பூட்டியிருந் து. தவகு யநரம் 
ஆறளக் கொணொ  ொல் மன்னனின் அறைறயத்  ிைந் ொர்கள். அங்யக மன்னன் 
உயிரிழந்  நிறையில்  றரயில் அைங்யகொைமொய்க் கிடந் ொன். 
 
மன்னறனக் தகொன்ை ஏகூத் இஸ்ரயவல் மக்களிடம் விறரந்து தசன்ைொர். 
நடந் ற க் கூைினொர். ‘இய ொ கடவுள் யமொவொபியரொன எ ிரிகறள நமது 
றககளில் ஒப்பறடத் ிருக்கிைொர்” என அறழத் ொர். மக்கள் அறனவரும் 
உற்சொகமறடந் ொர்கள். யமொவொபிய மன்னனின் ஆட்சி இஸ்ரயயைர்களொல் 
முடித்து றவக்கப்பட்டது ! 
 
மக்கள் தபரும் மகிழ்ச்சியறடந் ொர்கள். நீண்ட தநடிய எண்பது ஆண்டுகள் 
நொட்டில் அறம ி நிைவியது. 
 
யமொவொபிய மன்னனிடம் அடிறமயொய் இருந்  மக்கள் கடவுறள யநொக்கிக் குரல் 
எழுப்ப 18 ஆண்டுகள் கொத் ிருந் ொர்கள். அ ன் பிைகு அபயக் குரல் 
எழுப்புகிைொர்கள். 18 ஆண்டுகள்  ங்களுறடய  ிைறமகளின் யமல் அவர்கள் 
நம்பிக்றக றவத்து முயற்சிகள் தசய்து பொர்த் ிருக்கைொம். எல்ைொவற்ைிலும் 
ய ொல்வியய மிஞ்ச இனியமல் நமக்கு கடவுள் மட்டுயம துறண என அவரிடம் 
வந் ிருக்கைொம். 
 
 
சிந் றன. நமது அபொயக்குரறைக் யகட்டு நமக்கு உ வ இயயசு இருக்கிைொர்! 
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யவ ொகமத் ின் ஒவ்தவொரு சம்பவத் ின் மூைமும் ய வனுறடய சித் ம் 
பூமியியை நிறையவற்ைப் படுவற யும், அந் ப் பணிக்கு கர்த் ர்  ொம் த ரிந்து 
தகொண்ட பிள்றளகறள அறழத்து உபயயொகப்படுத் ினொலும், கர்த் ர் என்றுயம 
ஒரு  னி மனி றனப் பொர்த்து உனக்கு  ொன் எல்ைொம் த ரியும், நீ மொத் ிரம் 
 ொன் இந்  யவறைறய தசய்ய யவண்டும் என்று தசொன்னய  இல்றை. 
எப்தபொழுதுயம கர்த் ர்  ம்முறடய பணிக்தகன்று ஒரு குழுறவ 
ஏற்ப்படுத் ியிருந் ொர். 
 
இங்கு 20 வருடங்கள் இஸ்ரயவறை அடக்கி ஆண்ட யொபீனின் யசனொ ிப ியொன 
சிதசரொறவ அழிக்க கர்த் ர்   ொைந்து மிக்க ஒரு குழுறவ 
உபயயொகப்படுத்துவற க் கொண்கியைொம். கர்த் ர் இஸ்ரயவைின்  ொயொன 
த யபொரொறள இந் ப் பணிக்கொக அறழத் ொலும், யுத் த்ற  முன் நடத்  
பொரொக்கும் ய றவப்பட்டொன். 
 
பொரொக் யசறனத்  றைவன் மொத் ிரம் அல்ை, உறு ியொன மனப்பொன்றம 
தகொண்டவனும் கூட.இஸ்ரயவைின் யசறனக்கும், சிதசரொவின் யசறனக்கும் 
யுத் ம் நடந்  இடம் யொபீனுறடய கூடொரத் ிைிருந்து குறைந் து 30 றமல்கள் 
தூரமொவது இருந் ிருக்கும். ஆனொல் பொரொக் விடவில்றை! சிதசரொறவத் 
த ொடர்ந்து பிடிக்க முடிவு தசய்து பின் த ொடருகிைொன். 
 
ஆனொல் கர்த் ர்  ம்முறடய தசொந்  ஜனமொன இஸ்ரயவைில் 
த ரிந்துதகொள்ளப்பட்ட த யபொரொறளயும், பொரொக்றகயும் மொத் ிரமொ இந் ப் 
பணிக்கு உபயயொகப்படுத் ினொர்? இல்றை! ஒரு சொ ொரண கூடொர வொசியொன 
யகனியப் தபண்ணொன, யொயகறையும் கூட உபயயொகப்படுத் ினொர்! அவளும் 
கர்த் ருறடய ஊழியத்துக்குத் ய றவபட்டொள்! 
 
இ ில் ய வனுறடய பிள்றளகளொகிய நமக்கு ஒரு தபரிய பொடம் இருக்கிைது. 
இற த் ொன் அப்யபொஸ் ைனொகிய பவுல், {1 தகொரி: 12: 4 – 6} ”  வரங்களில் 
வித் ியொசங்கள் உண்டு ஆவியொனவர் ஒருவயர. ஊழியங்களிலும் 
வித் ியொசங்கள் உண்டு, கர்த் ர் ஒருவயர. கிரிறயகளியையும் 
வித் ியொசங்களுண்டு, எல்ைொருக்குள்ளும் எல்ைொவற்றையும் நடப்பிக்கிை ய வன் 
ஒருவயர.” என்ைொர். 
 
 ீர்க்க ரிசி த யபொரொள், யசறனத் றைவன் பொரொக், சொ ொரண கூடொரவொசி 
யொயகல், இவர்கள் மூவரின்  ொைந்துகறளயும் ஒன்ைிறணத்து  மக்தகன்று 
உபயயொகப்படுத் ின ய வன் உன்றனயும் உபயயொகப்படுத் க் 
கொத்துக்தகொண்டிருக்கிைொர். 
 
சிந் றன. நொன் மிகவும் சொ ொரணமொனவன், எனக்கு எந் த்  ொைந்துகளும் 
இல்றை என்று எண்ணி ஒளிந்து தகொண்டிருக்கிை  நீ ொன் அவருக்குத் 
ய றவ!  ஒருயவறள ஏய ொ ஒரு ஒரு குழுவின் அங்கத் ினரொக ஊழியம் தசய்ய 
உன்றனயும்  ய வனொகியக் கர்த் ர் ஆயத் ம் பண்ணிக் தகொண்டிருக்கைொம்! 
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நொம் இன்று வொசிக்கிை வசனம்,  ய வன் யொபறீனத்  ொழ்த் ினொர் ! அவரொல் 
மட்டுயம இற  தசய்யக் கூடும்! 
 
த யபொரொள், பொரொக், யொயகல் இவர்கள் மூவரின் தவற்ைிக்குப் பின்னணியொகும் 
ய வன் அவர்கறள இயக்கிய ொகும்!  இந்  மூவரில், யொர்  றை, யொர் வொல், 
யொர் முக்கியமொன பங்கு வகித் வர் , யொருக்கு அ ிகமொன வரங்கள் இருந் து, 
என்தைல்ைொம் கவறையில்றை! இவர்கள் மூவருயம அவருறடய சித் த்ற  
தசய் வர்கள், அவரொல் இயக்கப்பட்டவர்கள்  ொன்! ஆனொல் யொபறீன 
வழீ்த் ியது கர்த் யர! அவரொல் மட்டுயம அற  தசய்யக்கூடும்! 
 
இன்று யொர் நம்றம இயக்குபவர் என்று நொம் ஒவ்தவொருவரும் உணர்ந்து 
தசயல்படுயவொமொனொல், நம்முறடய  னிப்பட்ட வொழ்க்றகயிலும்,  ிருச்சறப 
வொழ்க்றகயிலும், நம்மொல் அ ிக கொரியங்கறள சொ ிக்க முடியும். 
 
யொபறீன இஸ்ரயவல் புத் ிரருக்கு முன்பொக  ொழ்த் ியது ய வொ ி ய வயன! 
மனி ர்கள் தசய்  வரீ சொ றன யபொை ய ொன்ைினொலும், அவர்கறள 
இயக்கியது ய வயன!  கர்த் ரொல் எல்ைொம் கூடும்!  ஒரு த யபொரொறளயும், ஒரு 
பொரொக்றகயும், ஒரு யொயகறையும் தகொண்டு தபரிய கொரியங்கறள தசய்ய 
அவரொல்  கூடும்! அவரொல் மட்டுயம கூடும்! 
 
 
சிந் றன. உன் உள்ளத்ற   யநசிக்க யொருமில்றை என்று எண்ணுகிைொயொ? 
உன்றன யநசிக்க அவரொல் கூடும்! 
உன் பொவ அயகொரத்ற  மன்னிக்க யொருமில்றை என்று எண்ணுகிைொயொ? 
உன்றன மன்னிக்க அவரொல் கூடும்! 
 
உன் வொழ்வில் ஒளிந் ிருக்கும் இருறளக் கொண யொருமில்றை என்று 
எண்ணுகிைொயொ? அற க் கொண அவரொல் கூடும்! 
 
நொன் இருக்கும் பொ ொளத் ில் என் சத் த்ற க் யகட்பவர் யொருமில்றை என்று 
எண்ணூகிைொயொ? உன் சத் த்ற க் யகட்க அவரொல் கூடும்! 
யொரும் த ொடக்கூடொ  அசுத் த் ொல் நிறைந் ிருக்கியையன என்று 
எண்ணுகிைொயொ? உன்றனத் த ொட அவரொல் கூடும்! 
 
அவரொல் மட்டுயம கூடும்! 
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நொள் 15                 நியொயொ ிப ிகள் 6:14; 7:1-16,  

 
‘ஏன்? என் வொழ்வில், என் குடும்பத் ில் இத் றன பொடுகள் ஏன்? ஏன் இன்னும் 
சிறுறமயில் வொடயவண்டும்? இரவு பகைொக நொம் ஆரொ ிக்கிை ய வன் இன்னும் 
நமது கூப்பிடு லுக்குப் ப ில் தகொடுக்கொ து ஏன்?’ இப்படிப் பை யகள்விகளுடன் 
யபொரொடிய ஒரு மருத்துவர் மனமுறடந்து, தபைனிழந்து, இறு ியில் அவர்  ன் 
மருத்துவப் பணிறயயய நிறுத்தும்படி ஆயிற்று. இப்படியொக நம்மில் 
எத் றனயபர் இன்று இடிந்துயபொயிருக்கியைொம்? தபைனிழந்து  விக்கியைொம்? 
அன்று கி ியயொன் குழம்பித்  வித் ொன் என்ைொல் நொமும் இன்று 
 விக்கயவண்டிய அவசியம் என்ன! 
 
இஸ்ரயவைர் மீ ியொனியரினொல் அ ிகமொகச் சிறுறமப்படுத் ப்பட்ட கொைத் ில் 
வொழ்ந் வன் ொன் கி ியயொன். இந்  மீ ியொனியரின் நிமித் ம் இஸ்ரயவைர் 
கர்த் றர யநொக்கி முறையிட்டனர். எகிப் ிைிருந்து  ங்கறள விடுவித்து 
தகொண்டுவந்  கர்த் றரக் குைித்து முற்பி ொக்கள் தசொன்னற  அவன் 
மைக்கவில்றை. அந்  ய வன் இன்னமும்  ங்கள் முறைப்பொட்றடக் யகட்டு ஏன் 
விடுவிக்க வரொமல், சிறுறமக்குத்  ங்கறள விட்டுவிட்டொர் என்ை யகள்வி 
கி ியயொறனக் குழப்பத் ில் ஆழ்த் ியிருந் து. அந்  மனநிறையில் 
இருந் யபொது ொன், கர்த் ருறடய தூ னொனவர் கி ியயொனுக்குத்  ரிசனமொகி, 
“பரொக்கிரமசொைியய, கர்த் ர் உன்யனொயட இருக்கிைொர்” என்ைொர். “நீ இஸ்ரயவறை 
மீ ியொனியரின் றகக்கு நீங்கைொக்கி ரட்சிப்பொய்” என்ை தசய் ிறயயும் தசொன்னொர். 
இற  எப்படி நம்புவது? கி ியயொன் குழம்பினொன்.  ொன் தபைனற்ைவன் என்ைொன். 
ஆனொல் கர்த் யரொ கி ியயொறனப் தபபைப்படுத் ினொர். “உனக்கு இருக்கிை இந் ப் 
பைத்ய ொடு யபொ” என்ைொர். கர்த் ர் கி ியயொனுக்கு அ ிக தபைம் அளிக்கவில்றை. 
“இருக்கிை தபைத்ய ொயட யபொ” என்ைொர்; ஏதனனில் அவறன அனுப்புகிைவர் 
கர்த் ர். அவர் அவறனக் றகவிடுவொரொ? 
 
“ஏன்” என்ை யகள்வி எழுப்புவது  வைல்ை. ஆனொல், அந் க் யகள்வி நம்றம 
யமற்தகொள்ள அனும ிக்கக்கூடொது. நமக்குரிய தபைத்ற க் கர்த் ர் 
 ந் ிருக்கிைொர். வியொ ியிலும்கூட அசொத் ியமொன தபைறனத்  ர ய வன் 
வல்ைவர். ய வன் நம்யமொடிருக்கிைொர். அந்  நம்பிக்றக நமக்கிருக்கும்வறரக்கும் 
நம்றம எதுவும் அறசக்கமுடியொது. 
 
சிந் றன: “கர்த் ர் என் கன்மறையும், என் யகொட்றடயும், என் இரட்சகரும், என் 
ய வனும், நொன் நம்பியிருக்கிை என் துருகமும், என் யகடகமும், என் 
இரட்சண்யக்தகொம்பும், என் உயர்ந்  அறடக்கைமுமொயிருக்கிைொர்” (சங்..18:2). 
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நம்முறடய கடந்  கொைம் நம்றம பொ ிப்பது உண்டொ? இல்றை என்று 
நிச்சயமொக தசொல்ை மொட்டீர்கள் என்று நம்புகியைன். உனக்கும் எனக்கும் கூட 
கடந்  கொைம் உண்டு அல்ைவொ?  எத் றன மன யசொர்புகள்! எத் றனத் 
ய ொல்விகள்! எத் றன மனமுைிந்  உைவுகள்! எத் றன நிறையவைொ  
கனவுகள்! எத் றன நிறையவைொ  தபருமூச்சுகள்!  இவற்றைதயல்ைொம் 
கடந் கொைம் என்று  நொம் மைந்து விட முயற்சி தசய் ொலும், அறவ மறுபடியும் 
மறுபடியும் நம் நிறனவுக்கு வருவ ில்றையொ? சிை கசப்பொன கடந்  கொை 
அனுபவம் நமக்கு தவறுப்றபக் தகொடுப்ப ில்றையொ? பழி வொங்கத் 
ய ொன்றுவ ில்றையொ?கண்ணறீர வரவறழப்ப ில்றையொ? 
 

இப்படிப்பட்ட ஒரு கசப்பொன கடந் கொைத்ற க் தகொண்ட தயப் ொறவப் 
பற்ைி ொன் இன்று படிக்கப் யபொகியைொம். 
 

கிதையொத் பரஸ் ிரீயின் மூைமொக தயப் ொறவப் தபற்ைொன். அவன் தசய்  ஒயர 
நல்ை கொரியம்,  ன் மகன் தயப் ொறவத்  ன் வடீ்டுக்கு தகொண்டு வந்து , 
இஸ்ரயவல் குடும்பத் ில் வளர்த் து ொன்.  கிதையொத் வய ொகி 
மரித்துப்யபொனொன். ஆனொல் தயப் ொவின் கடந்  கொைம் அவறன விடவில்றை. 
தசொத்து பிரச்சறன வந் து. கிதையொத் ின் மற்ைக் குமொரர் தயப் ொவுக்கு எந்  
சு ந் ரமும் தகொடுக்க விரும்பவில்றை. நீ அந்நிய ஸ் ிரீயின் குமொரன் என்று 
அவறனத் துரத் ினொர்கள். 
 
தயப் ொ  ன் சயகொ ரறர விட்டு ஓடியபொய் ய ொப்ய சத் ியை குடியிருந் ொன். 
அங்கு வணீயரொடு யசர்ந்து தகொண்டு ஒரு பட்டொளத்ற யய உருவொக்கினொன். 
அவறன ம ிக்கொ  அவன் சயகொ ரருக்கு முன்னொல்  ொன் எவ்வளவு 
வல்ைறமயொனவன் என்று கொட்டயவ இந்  வணீர் பட்டொளம் உருவொயிருக்கும் 
என்று எண்ணுகியைன். என்னிடம் வந்து பொர்! நொன் யொதரன்று கொட்டுகியைன் 
என்ை தவைித் னம் அவனுக்குள் உருவொயிற்று. 
 
நம்முறடய வொழ்க்றகயிலும், கர்த் ருறடய கரத் ில் ஒப்புக்தகொடுக்கப்படொ  
எந் க் கடந்  கொைமும், தயப் ொறவப் யபொை தவறுப்றபயும், பழிவொங்கும் 
குணத்ற யும் நமக்குள் உருவொக்கும். 
 
ஆனொல்,  நம்முறடய கடந்  கொைத்ற  நொம் கர்த் ரிடம் 
ஒப்பறடப்யபொமொனொல் , ஒரு குயவறனப்யபொை அவற்றை தநொறுக்கி, உறடத்து, 
உருவொக்கி ஒரு நல்ை நிகழ் கொைத்ற யும், ஒளிமிக்க எ ிர்கொைத்ற யும்  ர 
அவர் வல்ைறமயுள்ளவர். 
 

நம்முறடய கடந்  கொைம் கசப்பொக இருந் ிருந் ொலும், அற க் கடந்து 
வந்  ின் யநொக்கம் நமக்கு நன்றமக்யக என்று கர்த் ர் தவளிப்படுத்துவொர். நொம் 
அவருக்கு உகந்  பொத் ிரமொக வொழ உ வி தசய்வொர். 
கடந்  கொைம் என்பது யவதைொன்றுமில்றை, அது நிகழ்கொைத் ின் ஒரு 
பகு ியும், எ ிர்கொைத் ின் ஒரு பகு ியும்  ொன்! 
 
சிந் றன: உன்னுறடய கடந்  கொைத் ின் எல்ைொ கசப்பொன நிறனவுகறளயும் 
கர்த் ரிடம் ஒப்புவி! 
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நொள் 17                   நியொயொ ிப ிகள் 12: 8,9  

  
 
இன்றைய யவ ொகமப்பகு ி கூறுகிைது, இப்சொன் ஏழு வருஷம் நியொயம் 
 ீர்த் ொன், அவனுக்கு முப்பது குமொரரும் முப்பது குமொரத் ிகளும் இருந் ொர்கள். 
முப்பது குமொரறரயும் புைத் ியை விவொகம்பண்ணிக்தகொடுத்து,  ன் குமொரருக்கு 
முப்பது தபண்கறளப் புைத் ியை தகொண்டொன் என்று. 
 
அப்படியொனொல் அவனுக்கு அயநக மறனவிமொர் இருந் ிருக்கக் கூடும். 
நிறனத்  யநரத் ில் புது மறனவிறய எடுப்பது ய வனின் அநொ ி  ீர்மொனத் ில் 
இல்றை என்று நமக்குத் த ரியும். அடுத் ொற்யபொல் அவன் புைஜொ ியில் தபண் 
எடுத்து, தபண் தகொடுத் ொன் என்று பொர்க்கியைொம். ஒருயவறள இஸ்ரயவறை 
சூழ்ந்  புைஜொ ி யகொத் ிரங்கறளத்  ன்னுறடய கரத்துக்குள் றவப்ப ற்கொக 
இற  தசய் ிருக்கைொம், ஆனொல் இற  ய வன் விரும்பவில்றை என்றும் 
நமக்குத் த ரியும். 
 
மக்களுக்கு முன் மொ ிரியொக, சொட்சியொக, முன்யனொடியொக வொழயவண்டியத் 
 றைவர்கள்,  வைொன வொழ்க்றக நடத் ினர். இ னொல் இஸ்ரயவல் மக்களின் 
வொழ்க்றகத்  ரம் சருக்க ஆரம்பித் து. இன்று நம் சறப யபொ கர் ஒருவர், 
பத்து மறனவிகறள மணந்து,  ன்னுறடய பிள்றளகறள புை ம த் ினருக்கு 
 ிருமணம் தசய்து தகொடுத்து, சறபறய சமொ ொனத் ில் வளர்க்கியைன் என்று 
தசொன்னொல் அந்  சறப எப்படியிருக்கும்? 
 
இன்று உன் வொழ்க்றகறய நீ சிந் ித்துப் பொர்! நீ தசய்யும் கொரியம், நீ வொழும் 
வொழ்க்றக உன் ஆவிக்குரிய வொழ்க்றகறயயும், உன் குடும்பத்ற யும் வளரச் 
தசய்கிை ொ அல்ைது சருக்கி விடுகிை ொ? 
 
ஒரு  வைொன அடி அடுத்   வைொன அடிக்கு நம்றம நடத்துகிைது அல்ைவொ? 
நொம் நம்முறடய நிறைறய உணருமுன்னர் அது நம்றம சருக்கி விழ 
றவக்கிைது.  
 
சிை யநரங்களில் நொம் தசய்   வறை உணர்ந் ொலும், கீழ்யநொக்கிய சரிறவ 
 டுக்கயவ முடியொது, ஜொக்கிரற ! 
 
சிந் றன: ய வயனொடு நடக்கும் உங்கள் வொழ்க்றக எப்படிபட்ட ொக உள்ளது? 
ய வயனொடு நடக்க முடியொமல் உங்களுக்கு  றடகளொய் இருப்பறவ என்ன? 

https://rajavinmalargal.com/2020/06/05/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d923-%e0%ae%a8%e0%af%80-%e0%ae%8e%e0%ae%9f%e0%af%81%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%92%e0%ae%b5%e0%af%8d%e0%ae%b5%e0%af%8a%e0%ae%b0/
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த லீைொளின் மடியில் நித் ிறர அறடந்  சிம்யசொன், தூக்கத் ிைிருந்து எழுந்  
யபொது , நம் வொழ்க்றகயில் நொம் எடுக்க யவண்டிய முக்கியமொன முடிவுகறள, 
நொம் நம்  கண்களின் இச்றசயின்படி எடுப்யபொமொனொல் என்ன நடக்கும் என்று 
மட்டும் அவனுக்குத் த ளிவொக விளங்கியது! 
 

அவன் த லீைொளின் பிடியில் இருந் யபொது  மூன்று கொரியங்கள் நடந் து 
என்று நொம் இன்றைய யவ ொகமப்பகு ியில் கொண்கியைொம். 
 
மு ைொவது அவன் கண்கள் பிடுங்கப்பட்டன. 
 

கண்கள் இச்சித் ற  யநொக்கி அவன் கொல்கள் பின்தசன்ைன. அவனுறடய 
ஆவிக்குரிய கண்கள் குருடொயிருந்  ொல், அவன்  ன் சரீர கண்கள் யபொன 
யபொக்கியை கர்த் ரொல்  றட தசய்யப்பட்ட யசொயரக் பள்ளத் ொக்கில் 
த லீைொளின் மடியில் வந்து யசர்ந் ொன். இப்தபொழுது த லீைொளின் மடியில் 
அவனுறடய ஆவிக்குரிய கண்கள் மட்டுமல்ை சரீரக்கண்கள் கூட 
பிடுங்கப்பட்டன! 
 
இரண்டொவது அவன் கொசொவுக்கு தகொண்டு தசல்ைப்பட்டொன். 
 

நியொ:16:1 ல் சிம்யசொன் கொசொவுக்கு  ன் சுய இஷ்டமொகச் தசன்று அங்யக ஒரு 
யவசிறயக் கண்டு அவளிடத் ில் யபொனொன் என்று வொசிக்கியைொம். ஆனொல் 
அய  அ ிகொரம் 21 ம் வசனத் ில் , பைமிழந் , கண்கள் இழந்  சிம்யசொறன 
தபைிஸ் ர் கொசொவுக்குள் தகொண்டு தசன்ைனர் என்று வொசிக்கியைொம். 
யபொன டறவ கொசொவிைிருந்து புைப்பட்டயபொது பட்டணத்து வொசல் 
க வுகறளயும், அ ின் இரண்டு நிறைகறளயும் பிடித்து,  ொழ்ப்பொயளொயட கூடப் 
யபர்த்து,  ன் ய ொளின்யமல் றவத்து எபியரொனுக்கு எ ியரயிருக்கிை மறையின் 
உச்சிவறர தகொண்டுதசன்ைொன் என்று பொர்த்ய ொம் அல்ைவொ? ஆனொல் 
இப்தபொழுது கர்த் ர்  னக்கு தகொடுத்  அந்  வல்ைறமறய இழக்க  ொயன 
கொரணமொன சிம்யசொன் தபைிஸ் ரொல் கொசொவுக்குள் தகொண்டு 
தசல்ைப்படுகிைொன். 
 
மூன்ைொவ ொக,  அவறன இரண்டு தவண்கை விைங்குயபொட்டுச் 
சிறைச்சொறையியை மொவறரத்துக்தகொண்டிருக்க றவத் ொர்கள். 
 

எத் றன சு ந் ரமொக அறைந் வன்! எத் றன தபண்களுடன் இச்றசதயன்னும் 
கட்டுகளொல் கட்டப்பட்டவன்!  இன்று மொவறரக்கும் இயந் ிரத்துடன் 
சங்கிைிகளொல் கட்டப் பட்டிருக்கிைொன். அவனுறடய சு ந் ரம் பைியபொய் 
விட்டது! வொழ்க்றகயின்  றர மட்டத்துக்யக  வந் பின்னர் சிம்யசொன்  ன் 
வொழ்வில்  ொன் இழந்துயபொன சு ந் ரத்ற ப் பற்ைி சிந் ிக்க ஆரம்பித் ொன். 
 
சிம்யசொன்  ொன் தபைிஸ் ரின் அடிறமத் னமொகிய நுகத் டியின் அடியில்  ன் 
கண்கறள மொத் ிரம் அல்ை  ன் இரு யத்ற யும்  ிைந்து ய வனொகிய 
கர்த் றர யநொக்கினொன். 
 
இன்று நீ தபைிஸ் ரின் அடிறமத் னமொகிய நுகத் டியின் கீழ் வொழ்ந்து 
தகொண்டிருப்பொயொனொல் , கர்த் ரொகிய இயயசு கிைிஸ்து உனக்கு தகொடுக்கும் 
சு ந் ர வொழ்க்றகக்கு உன்றன அறழக்கியைன்! 
 
சிந் றன: கைொத் ியர்: 5: 1 “ஆனபடியினொயை நீங்கள் மறுபடியும் 
அடிறமத் னத் ின் நுகத்துக்குட்படொமல், கிைிஸ்து நமக்கு உண்டொக்கின 
சுயொ ீன நிறைறமயியை நிறைதகொண்டிருங்கள்” என்ைொர். 

https://rajavinmalargal.com/2020/07/08/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d947-%e0%ae%ae%e0%af%86%e0%ae%af%e0%af%8d%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%95-%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%ae%b2%e0%af%88-%e0%ae%89%e0%ae%a3/
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இஸ்ரயவைரின் ஆரம்ப தவற்ைிகளுக்குப்பின், கர்த் ர் எப்பிரொயீம் மறைத்ய ச 
த் ில் உள்ள சீயைொறவத்  ன் வழிபொட்டிற்கொகத் த ரிவு தசய் ொர். ஆகயவ, 
கர்த் ர்  ொயம  ன்னுறடய வழிபொட்டிற்கொன இடத்ற த் த ரிவு தசய்து 
நியமித் ிருப்ப ொல் அற மீைி யவதைொரு இடத் ில் ஆையம் எழுப்புவது 
அவருக்கு வியரொ மொன கொரியம். ஆனொல், நியொயொ ிப ிகள் 17-ம் அ ிகொரத் ில், 
மீகொ கர்த் ருறடய கட்டறளறய மீைித்  ன்னுறடய இல்ைத் ியையய ஓர் 
ஆையத்ற  அறமத் ற ப் பொர்க்கியைொம். 
 

ய வனுக்தக ிரொக ஆையம் எழுப்பிய மீகொவின் தசயறை நொம் எந்  வி த் 
 ிலும் நியொயப்படுத்  முடியொது. ஏதனனில், கர்த் ருறடய ஆையம் எப்பிரொயீ 
மில் இருந் து மட்டுமல்ைொமல், நியொயொ ிப ிகள் 17:1-ன்படி, மீகொவும் எப்பிரொயீ 
மியையய வொழ்ந்து வந் ொன். அப்படியிருக்க அவன் கர்த் ருறடய வொர்த் 
ற றயப் புைக்கணித்து  ன்வடீ்டியையய அவருக்கு எ ிரொக ஆையம் எழுப்பியது 
கர்த் ருக்கு வியரொ மொன தசயல்.  
 

இது முற்ைிலும் த ய்வபக் ியற்ை தசயல். இங்கு நொம் மீகொவின் அைிவற்ை 
தசயறை மட்டுமல்ைொது, அவனுறடய தசயல்களுக்குக்தகல்ைொம் மூை 
கொரணமொயிருந் , இஸ்ரயவைில் இக்கொைகட்டத் ில் ஆன்மீக, சமூக, ஒழுக்கத் 
துறைகளில் கொணப்பட்ட குழப்ப நிறைறயயும் கவனிப்பது அவசியம். ஆைய 
சம்பந் மொன அறனத்துக் கொரியங்கறளயும் மீகொ கர்த் ருறடய தபயரில், 
கர்த் ருக்கொகயவ தசய்வ ொக எண்ணினொன். ஆனொல், மீகொவினுறடய த ய்வ 
வழிபொடு, கர்த் ருறடய வொர்த்ற யில் யபொ ிக்கப்படும் அத் றன வழிபொட்டு 
முறைகறளயும் மீைிய ொக இருந் து. 
 

இந்  யவ ப்பக ியில் நொம் மீகொவின் பொவத்ற  ஆரொய்கிையபொது, அவன் 
கர்த் ரின் தபயரில்  அவருக்தக ிரொக எழுப்பிய ஆையத்ற க் குைித்துத் ொன் 
சிந் ிக்கின்யைொம். அவர்கள் கர்த் ருறடய த ளிவொக தவளிப்படுத் ப்பட்டுள்ள 
சத் ியங்கறள மீைினொர்கள் என்பற  அைியைொம். 
 

கர்த் ருறடய வழிகறள நொடி அவறர அறடய முயைொமல் இந்  உைகில் 
எத் றன யபர் மீகொறவயும், அவனுறடய  ொறயயும் யபொல்  ங்களுறடய 
தசொந்  வழிகளில் யபொய் கர்த் ருறடய சமொ ொனத்ற ப் தபற்ைக் தகொள்ளும் 
வணீ் முயற்சியில் ஈடுபடுகிைொர்கள். 
 

கர்த் ருறடய வொர்த்ற யின் அ ிகொரத்துக்கு நொம் எப்யபொதும் கட்டுப்பட 
யவண்டும். அவனும் அவறனப் யபொன்யைொரும் தசய்  பொவங்கள் 
இஸ்ரயவறைப் பிற்கொைத் ில் த ொடர்ந்தும் வொட்டியற  வரைொறு நமக்கு 
விளக்குகிைது.  
 

சிந் றன: தமய்யொன த ய்வபக் ியில்ைொ  தவறும் ஆன்மீக உணர்ச்சிகள் 
கர்த் ருக்கு வியரொ மொனறவ. மீகொவின் வொழ்க்றகயிலும் அவனுறடய  ொயின் 
வொழ்க்றகயிலும் இருந் து த ய்வ பக் ியல்ை. அது ஆன்மீக உணர்ச்சி என்ை 
தபயரில் நடத் ப்பட்ட யபொைித் னமொன ஒரு நொடகம் மட்டுயம. தமய்யொன 
த ய்வபக் ி யவ யபொ றனகளுக்குக் கட்டுப்பட்டது. அது யவ த் ிற்கு 
வியரொ மொக நடக்கொது.  
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மு ைில் சம்கொர், பின்னர் ய ொைொ மற்றும் யொவரீ், இப்சொன், ஏயைொன் மற்றும் 
அப் ொன். இந்  ஆறு நீ ிப ிகளும் புத் கத் ில் ஒரு முக்கிய யநொக்கத் ிற்கொக 
யசறவ தசய்கிைொர்கள். 
 

சம்கொர்: நீங்கள் யொரொக இருங்கள், உங்களிடம் இருப்பற ப் பயன்படுத்துங்கள், 
உங்களொல் முடிந் ற ச் தசய்யுங்கள் (3:31) ஒரு  ொழ்றமயொன ஆடு யமய்ப்ப 
வரொக இருந் ொலும், கடவுள் அவறர அறழத் யபொது அவர் ஒரு யபொர்வரீரொக 
ஆனொர், நொம் யொரொக இருந் ொலும், நம்மிடம் என்ன இருந் ொலும், எங்கு 
வொழ்ந் ொலும், அவர் நம்றமப் பயன்படுத்  முடியும் என்பற  இறைவன் 
நமக்குக் கற்பிக்கிைொர்.  
 

ய ொைொ: இழந்  நிைத்ற  மீண்டும் தபறு ல் (10:1-2). யடொைொ ஒழுங்றகயும் 
கண்ணியத்ற யும் மீட்தடடுக்க யவண்டிய அவசியத்ற க் கண்டொர், யமலும் 
"இஸ்யரறை விடுவிக்க எழுந் ொர்." புைப்படுவற க் கண்டு விரக் ியறடவ ற் 
குப் ப ிைொக, விஷயங்கள் எப்படி இருக்க யவண்டும், எப்படி இருக்க யவண்டும் 
என்பற  அவர் கற்பறன தசய்து, பின்னர்  னது முழு வைிறமயுடன் இந்  
பொர்றவறயத் த ொடர்ந் ொர். யடொைொ ஒரு அடக்கமொன மனி ர் - அவரது தபயர் 
"புழு" என்று தபொருள். மனத் ொழ்றம இறைவனின் பயத்துடன் தநருக்கமொக 
இறணக்கப்பட்டுள்ளது,  
 

யொவரீ்: பொரம்பரியத்ற  பரொமரிக்கவும் (10:3-5). கிரொமங்கறள மீட்தடடுத்து 
நிர்வொகம் தசய் ொர். அவரின் உறு ியொன றகயின் கீழ் இஸ்ரயவைின் பயிர்கள் 
தசழிக்க ஆரம்பித் ன. யொவரீின் தபயர் "இறைவன் அைிவூட்டுவொரொக" என்று 
தபொருள்படும்,  
 
இப்சொன்: தவளிப்படுத்தும் ஆசீர்வொ ம் (12:8-10). இப்சொன் கர்த் ருக்கு 
விசுவொசமொகவும் கீழ்ப்படி லுடனும் இருந் ொர். எவ்வொைொயினும், இறைவன் 
இப்சொனின் யநர்றமயொன  றைறமறய ம ித் ொர், யமலும் அவரது 
வொரிசுகளின் ப விக்கொைங்களில் நீடித்  அறம ியுடன் நிைத்ற  
ஆசீர்வ ித் ொர். 
 
ஏயைொன்: வலுவொக ஆனொல் தமன்றமயொக இரு (12:11-12) மற்ை நீ ிப ிகறள 
விட எயைொறனப் பற்ைி குறைவொகயவ த ரியும். பரிசுத்  ஆவியொல் 
வழிநடத் ப்பட்ட ஆசிரியர், அவரது ய ொற்ைம்,  றைறமயின் நீளம் மற்றும் 
அடக்கம் ஆகியவற்றை உன்னிப்பொகப் ப ிவு தசய்  ொல், பொடப்படொ  அன்ைொட 
ஹயீரொக்கள் கடவுளுக்கு முக்கியம் என்று முடிவு தசய்கியைொம். எயைொன் என்ை 
தபயருக்கு "வைிறமயொனவர்" என்று தபொருள். 
 

அப் ொன்: சத் ியத் ின் யஜொ ிறய கடந்து தசல்லுங்கள் (12:13-15). அவருறடய 
தபயர் "யசறவ" என்று தபொருள்படுவ ொல், அப் ொனும் ஒரு யவறைக்கொரன் - 
ஒரு யவறைக்கொரன்- றைவன் என்று நொம் ஊகிக்க முடியும். பிைருக்கு யசறவ 
தசய்வ ில் ொன் மகத்துவம் இருக்கிைது. ஒரு ஆசிரியரொக, அப் ொன்  னது 
குடும்பத் ிற்கு சொத் ியமொனற க் கொண உ வினொர்; ஒரு யவறைக்கொரனொக, 
அவர் அற ப் தபை அவர்களுக்கு உ வினொர். 
 
சிந் றன: விசுவொசத்ற க் கறடப்பிடிப்ப ன் மூைம், இந்  ஆறு யபரும்  ங்கள் 
கொைத் ில் அறம ிறயக் கொத் னர். இறைவனுக்கொக நீங்கள் தசய்யும் 
யவறைறய கடவுளின் மக்கள் பொரொட்டொமல் அல்ைது அங்கீகரிக்கொமல் 
யபொகைொம். யசொர்வறடய யவண்டொம்! நீங்கள் தசய்வற  கடவுள் பொர்க்கிைொர், 
யமலும் அவர் தவகும ிக்கொக விரிவொன ப ிவுகறள றவத் ிருக்கிைொர். 
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நயகொமி  தபத்தையகறம விட்டு புைப்பட்டயபொது  ன்  ொய்வடீ்டொறரயும்,  ன் 
நண்பர்கறளயும் இழந் ொள், அவள் வொழச்தசன்ை அயல்நொட்டியை  ன் 
கணவறனயும்,  ன் இரு குமொரறரயும் இழந் ொள். 
 
நயகொமியின் வொழ்க்றகயில் ஏற்பட்ட  ிடீர் புயறை நொம் சந் ிக்க யநர்ந் ொல், 
இந்  வொழ்க்றக வொழயவ அருகற யற்ைது என்று ொன் நொம் முடிவு 
தசய் ிருப்யபொம்.  ஒன்று பின் ஒன்ைொக அவள்  னக்குண்டொன 
எல்ைொவற்றையும் இழந் ொள். மு ைில் பஞ்சத் ில் அடிபட்ட வொழ்வில், 
பின்னர் எஞ்சியறவகறள தவட்டுக்கிளிகள் அரித்து  ின்ைதுயபொை எல்ைொயம 
யபொய்விட்டன! 
 
நயகொமியின் வொழ்க்றகறயப் யபொை, நம்முறடய வொழ்க்றகயிலும்  ிடீர் 
பஞ்சம், புயல் இறவகறள நொம் சந் ிக்கியைொம்.  பை சவொல்கள்  புயறைப் 
யபொை வந்து நம்றம நிறைகுறையச் தசய்கின்ைன.  அந் ப் பஞ்சத் ின் 
மத் ியில்,  புயைின் மத் ியில் நயகொமியின் வொழ்க்றகயில் ஆசீர்வொ ங்களும் 
இருந் ன. 
 
நயகொமிக்கு ய வன் நல்ை சுகதபைத்ற க் தகொடுத் ிருந் ொர், அந்  அயல் 
நொட்டில் அவள் சுவொசிக்க கொற்றும், யபொஷிக்க உணவும் கிறடத் ன. அவறள 
யநசித்  இரண்டு மருமகள்கறளக் கர்த் ர் தகொடுத் ிருந் ொர். அதுமட்டுமல்ை 
தபத்தையகமில் பஞ்சம் முடிந்துவிட்டது என்று அவளுக்கு தசய் ியனுப்பிய 
நல்ை குடும்பத் ொரும், நண்பர்களும் இருந் னர். 
 
சிை யநரங்களில் நொம் கடினமொன பொற யில் தசல்லும்யபொது நம் வொழ்வில் 
தகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சிை ஆசீர்வொ ங்கறள நொம் அைட்சியப்படுத் ிவிட்டு 
பஞ்சத்ற  மொத் ிரம்  ொன் பொர்க்கியைொம்! ஆனொல் அந் ப் பஞ்சத் ின் 
மத் ியில் கர்த் ர் கிரிறய தசய்து தகொண்டிருந் ொர்! 
 
யமொவொபில் அவள் எல்ைொவற்றையும் இழந்து நின்ை யவறளயில் கர்த் ர் 
அவள் கனவில் கூட கொணொ  வொழ்க்றகறய அவளுக்குக் தகொடுக்க அவறள 
தபத்தையகமுக்கு அறழத் ொர். நயகொமி தசய்யயவண்டியத ல்ைொம், யமொவொறப 
விட்டு தவளியயைி தபத்தையகமுக்குள் பிரயவசிக்க யவண்டியது ொன். அங்யக 
பஞ்சமும் பசியும் இல்றை! தபரிய பந் ி அவளுக்கொக கொத் ிருந் து! 
 
சிந் றன: பஞ்சத்துக்குள் தசன்று தகொண்டிருக்கிைொயொ? உன்றன ஒரு தபரிய 
விருந்துக்கு தகொண்டு தசல்ை ஒருயவறளக் கர்த் ர் ஆயத் ம் 
பண்ணிக்தகொண்டிருக்கிைொயைொ என்னயவொ, யொருக்குத் த ரியும்? கர்த் ருறடய 
வழிநடத்து லுக்கு மொத் ிரம் கீழ்ப்படி! அவர் உன்றனக் கரம்பிடித்து நடத் ி 
உனக்கொக றவத் ிருக்கிை தபரிய பந் ிக்குள் அறழத்து தசல்வொர்! 
 
தஜபம்: கர்த் ொயவ நீர் என் கரம் பிடித்து நடத்தும் நொன் தசல்லும் பொற றய 
அைியயன்! கர்த் ொயவ நீர் யொறவயும் அைிந் வரொன ொல் நொன் உம் மொர்பில் 
சொர்ந் ிருக்கியைன்! கர்த் ொயவ பஞ்சமும்,  புயலும் என் வொழ்வில் குறுக்கிடும் 
யபொது நொன் ப ைொமைிருக்க உம் கிருறபறயத்  ொரும்! கர்த் ொயவ நீர் ஆயத் 
 ம்பண்ணின பந் ியில் நொன் அமருறகயில் தவற்ைி என் கண்கறள மறைத்து 
விடொமல் கொத்துக்தகொள்ளும்! கர்த் ொயவ நொன் உம்றம அைியவும், உம்றம 
யநசிக்கவும் உமக்கொக மட்டும் ஜவீிக்கவும் எனக்கு கிருறப  ொரும்!

https://rajavinmalargal.com/2020/07/17/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d-954-%e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%af%e0%ae%b2%e0%af%88%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%af%81-%e0%ae%aa%e0%ae%a4%e0%ae%b1%e0%ae%be/
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ஒர்பொள் யமொவொபிைிருந்   ன் குடும்பத்துக்கு  ிரும்பி தசன்று விட்ட ொல் 
அவறள நொம் எப்தபொழுதுயம உைகத்ற த் த ரிந்து தகொண்ட ஒரு 
தபண்ணொகயவ பொர்க்கியைொம்.  
 
மு ைில் நயகொமி யமொவொறபவிட்டு யூய யொவுக்கு தசல்ை முடிவு தசய் வு 
டயன அவளுறடய இரண்டு மருமக்களும் அவயளொயட எழுந்து புைப்பட்டனர் 
என்று பொர்க்கியைொம். யொரும். இரண்டொவ ொக நயகொமி  ன் மருமக்கறளப் 
பொர்த்து உறு ியொனக் குரைில்  நீங்கள்  ிரும்பி உங்கள்  ொய்வடீ்டுக்கு 
யபொங்கள் என்றுக் கூறுவற ப் பொர்க்கியைொம். அதுமட்டுமல்ை நயகொமி 
அவர்கறள  யநொக்கி கர்த் ர் உங்கறள சுகமொய் வொழ்ந் ிருக்க தசய்வொரொக 
என்று ஆசீர்வ ித்து  ிரும்பிப் யபொக தசொல்வற யும் பொர்க்கியைொம்.  
 
நொன்கொவ ொக இற க்யகட்ட ஒர்பொள் சந்ய ொஷத் ொல் மகிழ்ந்து துள்ளி எழுந்து 
அம்மொ வடீ்டுக்கு புைப்பட்டு யபொகத்  யொரொகவில்றை. அவளும், ரூத்தும் மன 
யவ றனத்  ொங்கொமல் சத் மொய் அழு னர் என்று பொர்க்கியைொம். 
 
அப்படியொக அழுது புைம்பி, ஒருவறரதயொருவர் முத் மிட்ட பின்னரும் அவர் 
கள் நயகொமிறயப் பிரிய மன ில்றை. ஒர்பொளும் ரூத்ற ப் யபொையவ ஒயர 
மன ொக  உம்முறடய ஜனத் ண்றடக்யக உம்முடன் கூட வருயவொம் 
என்பற ப் பொர்க்கியைொம். 
 
கறடசியொக நயகொமி அவர்கறளப் பொர்த்து  நீங்கள்  ிரும்பிப்யபொங்கள்; 
என்யனொயட ஏன் வருகிைரீ்கள்? உங்களுக்குப் புருஷரொகும்படிக்கு, இனியமல் 
என்  கர்ப்பத் ியை எனக்குப் பிள்றளகள் உண்டொகுயமொ? என்பற ப் பொர்க்கி 
யைொம். அவள் ஒர்பொளும், ரூத்தும் சந்ய ொஷமொகத்  ிருமணம் தசய்து வொழ 
யவண்டுதமன்று மன ொர விரும்பினொள்.  
 
இற  வொசிக்கும்யபொது ஒர்பொறளப் பற்ைி என்ன ய ொன்றுகிைது? அவள் ஒரு 
புைஜொ ிப் தபண்,  ன் மொமியொறர விட்டு விட்டு உைகத்ற  யநொக்கி தசன்று 
விட்டொள் என்ைொ ய ொன்றுகிைது?  ன் மொமியொறர இவ்வளவுதூரம் யநசித் வள், 
எல்ைொ இழப்புகளின் மத் ியிலும்  ன் கணவனின்  குடும்பத்துக்கு உறுதுறண 
யொயிருந் வள் ஒரு தநொடியில் தபொல்ைொ வளொய் மொைிவிடுவொளொ? 
 
ஒர்பொறள யமொவொபிலும், ரூத்ற  யூய யொவிலும் றவத்து  ம்முறடய 
சித் த்ற  நிறையவற்ைிய ய வன் இன்று நொம் வொழும் இடத் ியை அவர் 
சித் ம் நிறையவற்ை பயன்படுத்துவொர் என்பற  மைந்து விடொய !  
 
சிந் றன:  இந்நொளிலும் நொம் நம்றம சற்று ஆரொய்ந்து பொர்யபொம். தமய்யொகயவ 
நமக்கும் ய வனுக்கும் ஒரு தநருக்கமன உைவு உள்ள ொ என்று. வொனத்ற யும் 
பூமிறயயும் பறடத்   அந்  ஆண்டவர் நம் சொர்பில் இருப்ப ற்கு மு ைில் 
நொம் அவயரொடு இருக்க யவண்டும்.   
 

https://rajavinmalargal.com/2020/07/29/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d-961-%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%b5%e0%ae%a9%e0%af%81%e0%ae%9f%e0%af%88%e0%ae%af-%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%9f/
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நொன்கு முறை  ிரும்பிப் யபொகும்படி நயகொமி கூைியயபொதும், ரூத் அவறள 
விடொமல் பற்ைிக்தகொண்டொள் என்று பொர்க்கியைொம். பற்ைிக்தகொள்ளு ல் என்ை 
வொர்த்ற க்கு பிரிக்க முடியொ  அளவுக்கு இறணந்து இருத் ல் என்று 
அர்த் மொகும். 
 
மு ன் மு ைில் நயகொமியின் மருமகளொக ஆரம்பித்  அவர்கள் உைவு 
நொளறடவில் பிரிக்க முடியொ  உைவொக மொைியது.  நயகொமி ரூத்ற  பொர்த்து 
தசொன்னொள், ‘ மகயள உனக்கு தகொடுக்க என்னிடம் யவறு குமொரர் இல்றை 
என்று, ரூத்ய ொ அவறளப்பொர்த்து ,’ நீங்கயள என்  ொய்,  கப்பன், குடும்பம், என் 
எ ிர்கொைம் எல்ைொம்’ என்று கூைினொள்.  இவ்வொறு அவர்கள் உள்ளத் ில் 
ஏற்பட்ட பந் ம் என்ை  உைவு, தவளிப்பறடயொக பொர்ப்பவர்கள் கூட 
ஆச்சரியப்படும் படியொக  அவள் , நயகொமிறயப் பற்ைிக்தகொள்ளச் தசய் து. 
 
நொம் எந்  உைறவப்பற்ைிக் தகொள்ளுகியைொயமொ அது நம் வொழ்றவ மொற்ை 
வல்ைது.  நொம் உைகத்ற யும் அ ின் இன்பங்கறளயும் 
பற்ைிக்தகொள்யவொமொனொல் நொயம நிறனத் ொலும் அற விட்டு நம்றமவிட்டு 
அந்  உைறவப் பிரிக்க முடியொ படி நொம் அற  சொர்ந்து விடுயவொம். 
 
நொம் நம்முறடய ய வனொகிய கர்த் றரப் பற்ைிக்தகொள்ளும்யபொது நம்முறடய 
வொழ்வு, இரட்சிப்பு, சந்ய ொஷம் என்ை  மொற்ைம் தபறுகிைது. நம் வொழ்வில் 
வரும் இரட்சிப்பு , சந்ய ொஷம் இறவ, நொம் பரிசுத் மொய் கொணப்படுவ ொல் 
வருவ ல்ை, நொம் பரிசுத் ம்  என்ை ஆறட அணிவ ொல் வருவ ல்ை, பரிசுத் ர் 
யபொை நடந்து தகொள்வ ொல் வருவ ல்ை!  நொம் ஒவ்தவொருநொளும் சொர்ந்து 
வொழும் கர்த் ரொல் மட்டுயம இறவ வரக்கூடும். 
 
ரூத் ின் மற்ை எல்ைொ குணநைன்கறளவிட சிைந்  குணம் அவளுறடய 
உறு ியொன விசுவொசம்  ொன். இஸ்ரயவல் மக்கறள பொவத் ில் விழப்பண்ணிய 
யமொவொபிய தபண்களின் மரபில் வந்  இவள், யமொவொறபத் துைந்து, 
ய வனொகிய கர்த் ருக்குத்  ன்றன ஒப்புக்தகொடுத்  ொல்,கர்த் ருறடய யநொக்கம் 
அவள் வொழ்வில் நிறையவைிற்று. 
 
சிந் றன:  இன்று நீ யொறரப் பற்ைிக் தகொண்டிருக்கிைொய்? நீ யொறரப் 
பற்ைிக்தகொண்டிருக்கிைொயயொ அது உன் உள்ளொன வொழ்க்றகறய எப்படி 
பொ ிக்கிைது? 
 
 

https://rajavinmalargal.com/2020/07/31/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d-964-%e0%ae%a8%e0%ae%be%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%b1%e0%ae%bf%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%8a%e0%ae%b3%e0%af%8d%e0%ae%b3%e0%af%81/
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இன்று நொம் யபொவொஸுறடய குணநைத் ிைிருந்து நம்முறடய பரமபி ொவொனொ 
வர் நொம் அவர்றடய தசட்றடகளின் கீழ் வரும்யபொது நம்றம ஏற்றுக்தகொண்டு 
நடத்தும் குணத் ின் பிர ிபைிப்றபப் பற்ைி பொர்க்கைொம்.  ம்முறடய இரக்கத் ி 
னொலும், கிருறபயொலும் ரூத்ற யும் நயகொமிறயயும், தபத்தையகமியை வொற் 
யகொதுறம அறுவறட தசய்யும் கொைத் ில் வரறவத்து, அவர்கறளப் யபொஷித்துக் 
கொப்பொற்ை மறைமுகமொக வழிநடத் ியது மட்டுமல்ைொமல், அவர்களுக்கு 
 ொரொளமொன பரிசுகறளயும் வழங்கினொர். 
 
இன்றைய யவ ொகமப் பகு ியில் யபொவொஸ்  ன்னுறடய ஊழியரிடம்  அவள் 
அரிக்கட்டுகள் நடுயவ தபொறுக்கிக்தகொள்ளட்டும்,என்று கூறுவற ப் பொர்க்கியைொம். 
ஒரு நிமிடம்! அரிக்கட்டுகள் அடுக்கி றவத்துள்ள வரப்றப கற்பறனப் பண்ணிப் 
பொர்ப்யபொம். அந்  வரப்பின் ஓரத் ில் சிந் ியுள்ளறவகறளப் தபொறுக்க அயநக 
ஏறழகள் நின்று தகொண்டிருக்கும்யபொது, யபொவொஸ், ரூத்ற  அரிக்கட்டுகளின் 
நடுயவ அல்ைது வயல் வரப்பின் நடுயவ வந்து யகொதுறமறயப் தபொறுக்கும்படி 
அனும ிக்கிைொன். ரூத் யபொவொஸுறடய, அல்ைது எஜமொனுறடய சு ந் ரத்துக் 
குள்யள வரும்படியொக அனும ிக்கப்பட்டொள்.யமொவொப் ய சத் ிைிருந்து இஸ்ரயவ 
லுக்குள் வந்  ரூத்துக்கு இந்  அறழப்பு தகொடுக்கப்பட்டது. நமக்கு நன்கு 
ஞொபகம் இருக்குமொனொல் இந்  யமொவொபியறர ய வனொகிய கர்த் ர் இஸ்ரயவ 
ைின் பொறளயத்துக்குள் நுறழயயவ அனும ி தகொடுக்கொமைிருந் து நமக்குத் 
த ரியும். 
 
அதுமட்டுமல்ை, யபொவொஸ்  அவறள ஈனம் பண்ண யவண்டொம் என்று கூறுவ 
ற யும் பொர்க்கியைொம். ஈனம் என்ை வொர்த்ற க்கு அவறள தவட்கமறடய தசய்ய 
யவண்டொம், அவள் நொணிப்யபொக யவண்டொம் என்று அர்த் ம். யபொவொஸ் அவளு 
க்கு தசய்யும் உ விறயப் பொர்த்து அவள்  ன்னுறடய  ொழ்வொன நிறைறய 
நிறனத்து தவட்கப்பட்டுப் யபொகக் கூடொது என்று ொன் இந் க் கட்டறளறயக் 
தகொடுத் ொன். 
 
யபொவொஸ் அவளுக்கு உ வி தசய் து அவனுறடய  ொரொள மன ொல் ொயன 
தயொழிய, அவளுறடய  ொழ்வு நிறைறய சுட்டிக்கொண்பிப்ப ற்கொக அல்ை. என்ன 
அருறமயொன கருத்து! நம்முறடய ய வனொகிய கர்த் ரும்  கு ியில்ைொ  
நம்றம இவ்வி மொன கிருறபயினொல் நிரப்புகிைொர். யபொவொஸ் வரப்புக்கு 
தவளியய நின்ை ரூத்ற   ன்னுறடய சு ந் ரத்துக்குள்யள வரும்படி அறழத் து 
யபொை கர்த் ர் நம்றமயும் அறழத்து  ம்முறடய சு ந் ரத் ியை பங்கு 
தகொடுக்கிைொர். 
 
சிந் றன. நொம் அவருக்குத்  ருணம் தகொடுப்யபொமொனொல் அவருறடய 
 ொரொளத் ிைிருந்து நம்றம முழுவதுமொக நிரப்புவொர்.  ருணம் தகொடுக்கத் 
 ொம ிக்கொய !  
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யவ றன தநஞ்றசப் பிளக்க, கண்ணரீ்  ொறர  ொறரயொய் வடிய அன்னொள் 
ய வனுறடய சமுகத் ில்  ன் பொரத்ற  ஊற்ைினொள் என்று பொர்க்கியைொம். 
கர்த் ருறடய சமுகத் ில் அவள் கண்ணறீரயயொ அல்ைது யவ றனயின் 
குமுறு றையயொ எற யுயம  அறடத்து றவக்கவில்றை. அவளுறடய 
 கப்பனொகிய கர்த் ர் சர்வயைொகத்துக்கும் அ ிகொரியொக இருந் ொலும், அவள் 
சத் த்ற யும் யகட்க வல்ைவர் என்று அைிந் ிருந் ொள்! 
 
சிை யநரங்களில், நொம் நம்முறடய உணர்ச்சிகறளக் கட்டுப்படுத்  இயைொமல் 
 விக்கும் யவறளயில், நம்முறடய துக்கத்ற  தவளிப்படுத் ி விட்டொல் யொரும் 
நம்றம புரிந்து தகொள்ள மொட்டர்கயளொ அல்ைது யொரொவது நம்றம  வைொக 
நிறனப்பொர்கயளொ என்ை எண்ணத் ில் நம் உணர்ச்சிகறள தவளிப்படுத் ொமல் 
நொம் அடக்கி விடுவது மட்டும் அன்ைி நம்முறடய துக்கத்ற யும், கண்ணரீயும் 
கர்த் ர் கூட அைியொர் என்று நிறனத்து விடுகியைொம். 
 
 ிடுக்கிட தசய்யும் பயமும், துக்கமும் நிறைந்  அந் யவறளயில்  ொயம 
கர்த் ருறடய கரம் நம்றம அரவறணத்து நமக்கு ஆறு றையும், சுகத்ற யும் 
 ருகிைது என்பற  நொம் மைந்ய  யபொய் விடுகியைொம். 
 
அன்னொளின் கணவன் அவள் உணர்ச்சிகறளப் புரிந்து  தகொள்ளொமல், 
பிள்றளயில்ைொவிட்டொல்   என்னவொயிற்று?   நொன் உனக்கு  இருக்கியைன் 
யபொ ொ ொ என்ைொன், அவனுறடய மறுமறனயொட்டியொகிய தபன்னினொள், உன் 
தஜபத்ற க் யகட்கொ  உன் கடவுள் எங்யகயிருக்கிைொர் என்று யகைி தசய் ொள். 
அன்னொள்  ன் கண்ணறீரயும்,  ன் யவ றனயும்,  ன் துக்கத்ற யும் ,  னக்கு 
எப்தபொழுதும் தசவிசொய்க்க வல்ைவரொன கர்த் ருறடய சமுகத் ில் ஊற்ைினொள் 
என்று பொர்க்கியைொம்! 
 
கண்களில் பனித்துளியில்ைொவிடில் ஆத்துமொவில் வொனவில் எப்படி உ ிக்கும்? 
கர்த் ருறடய சமுகத்துக்கு தசன்று மனம் விட்டு அழுது 
தஜபியுங்கள்!  கண்ணறீரத் துறடக்க அவர் கொத்துக் தகொண்டிருக்கிைொர். உன் 
கண்ணரீ்த் துளிகளில் வொனவில் ய ொன்றும்! 
 
இரு யத்ற  பிழிந்  யவ றனறய சகித்துக் தகொள்ள யவண்டிய தபைறன 
அவள்  ன்  கப்பனிடமிருந்து அனு ினமும் தபற்றுக் தகொண்ட ொல்  ொன், அவர் 
 ன்றன ஒருநொளும்  றகவிடயவொ அல்ைது மைக்கயவொ மொட்டொர்   என்ை 
நிச்சயத்ய ொயட அவருறடய சமுகத் ில்  ரித் ிருந் ொள். 
 
சிந் றன: உன் வொழ்க்றகயிலும் ஒருயவறள தஜபம் யகட்கப்படொமல் 
இருக்குமொனொல் கர்த் ர் என்றன மைந்துவிட்டொயரொ என்று நீ நிறனக்க 
யவண்டொம்! அன்னொறளப் யபொை அவர் என்றன ஒருயபொதும் மைவொ வர் என்ை 
நிச்சயத்ய ொயட அவர் சமுகத்துக்கு வொ! அவர் உன்றனத்  ன் உள்ளங்றககளில் 
வறரந்து உள்ளொர்!   எப்படி மைப்பொர்? 
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 வறு தசய்  அயநக கிைிஸ் வ  றைவர்கள்  ொங்கள் தசய்   வறை ஒப்புக் 
தகொள்வய  இல்றை ஏதனனில் அவ்வொறு ஒப்புக்தகொண்டொல் அது  ங்களுக்கு 
அவமொனம் என்று நிறனக்கின்ைனர். அது அவமொனம் இல்றை தபருந் ன்றம 
என்பது யொருக்கும் புரிவய  இல்றை!  வறுகள் தசய்யொமல் நொம் எற யுயம 
சொ ிக்க முடியொது. ஒவ்தவொரு  னி மனி னும் அவனுறடய  னிப்பட்ட 
அபிப்பிரொயங்களிலும், எண்ணங்களிலும்  வறுவதுண்டு. 
 
நம்முறடய தசொந்  அபிப்பிரொயம் என்ை யசற்ைில் கொல் விட்டுக் தகொண்டு, 
எனக்கு எல்ைொயம த ரியும், நொன் நிறனப்பது எல்ைொயம சரி என்று உழன்று 
தகொண்டிருந் ொல் யசற்ைிைிருந்து தவளியய வர முடியொமல் சிக்கிக் தகொள்யவொம் 
என்பது நிச்சயம். 
 
சரி! என்ன நடந் து பொர்ப்யபொம்! ஏைி அன்னொறளப் பொர்த் தும், எற யும் 
யயொசிக்கொமல் சட்தடன்று அவள் குடி யபொற யில் இருப்ப ொக முடிவு தசய்து 
அவறளக் கடிந்து தகொள்கிைொன். அ ற்கு அன்னொள்  ன்னிடம் கடினமொக நடந்து 
தகொண்ட ஊழியக்கொரிடம் தபொறுறமறய இழக்கொமல்,  ொன் யபொற யில் 
இல்றை யவ றனயில் இருக்கியைன் என்று புரிய றவக்கிைொள்.  அவறளப்பற்ைி 
 ொன் சிந் ித் தும்,யபசியதும்  வறு என்று உணர்ந் வுடன் உடனடியொக ஏைி 
அன்னொறள ஆசீர்வ ித்து, ய வனொகிய கர்த் ர் உன் யவண்டு றை 
நிறையவற்றுவொர் என்ைொன் என்று பொர்க்கியைொம். 
 
ஏைியின் இந்  தசயல் நன்று.   ொன் எவ்வளவு தபரிய ய வொையத் ின் 
ஆசொரியன், இந்  சொ ொரண தபண்ணிடம்  ன்  வறை ஒப்புக்தகொள்வ ொ என்ை 
கர்வம் சற்றும் இல்ைொமல் அவன் அன்னொறள மனமொை ஆசீர்வ ிக்கிைொன். 
ஒருவன்  ொன் தசய்   வறை ஒப்புக்தகொள்வ ொல் அவன் குறைவு 
தபறுவ ில்றை, எல்யைொர் மன ிலும் உயர்ந்  இடத்ற ப் தபறுகிைொன் 
என்ப ற்கு ஆசொரியனொன ஏைி ஒரு சொட்சி! 
 
 வறுகள் இல்ைொ  வொழ்க்றகயய இல்றை! நொம் தசய்   வறை உணர்ந்து 
ஒப்புக்தகொள்ளும் யபொது நம்முறடய உயர்வுக்கு அடிக்கல் நொட்டுகியைொம்! 
ஆனொல் நம்முறடய  வறுகறள நொம் தபருந் ன்றமயயொடு ஒப்புக்தகொள்ளொ  
வறர நொம் ஒரு அடி கூட நம் வொழ்வில் முன்யனை முடியொது! 
 
சிந் றன :- இன்று யொறரயொவது பற்ைி நீ எடுத்  முடிவு, சிந் ித்  எண்ணம் 
எல்ைொம்  வறு என்று த ரிந்தும் அற  ஒப்புக்தகொண்டொல் உன் மரியொற  
குறைந்து விடும் என்று எண்ணிக்தகொண்டிருக்கிைொயொ? இன்னும் என்தனன்ன 
 வறுகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன?  ய வனுறடய ஆசொரியனொன ஏைியின் 
வொழ்க்றக உன்யனொடு யபசட்டும்.  Sorry என்ை ஒரு வொர்த்ற றய தசொல்வ ொல் 
தபருந் ன்றம என்ை நற்குணம் உன் வொழ்வில் தவளிப்படுயம  விர நீ ஒன்றும் 
குறைந்து விட மொட்டொய்! 
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சொமுயவல் வளர்ந் ொன், கர்த் ர் அவனுடயனகூட இருந் ொர், அது மட்டுமல்ை 
அவர் சொமுயவல் மூைமொக வொக்குறரத்   ம்முறடய எல்ைொ வொர்த்ற களிலும் 
ஒன்றையொகிலும்  றரயியை விழுந்து யபொகவிடவில்றை என்று. கர்த் ருறடய 
ஒரு வொர்த்ற  கூட வணீொய்ப் யபொகவில்றை, எல்ைொம் நிறையவைிற்று. 
 
அதுமட்டுமல்ை, ”சொமுயவல் கர்த் ருறடய  ீர்க்க ரிசி ொன் என்று  ொண் மு ல் 
தபயர்தசபொ மட்டுமுள்ள சகை இஸ்ரயவைருக்கும் விளங்கினது. கர்த் ர் 
பின்னும் சீயைொவியை  ரிசனம்  ந் ருளினொர்; கர்த் ர் சீயைொவியை  ம்முறடய 
வொர்த்ற யினொயை சொமுயவலுக்குத்  ம்றம தவளிப்படுத் ினொர்” (1 சொமுயவல் 
3:20-21) என்று யவ ம் தசொல்கிைது. 
 
சொமுயவல் கர்த் றர அைிந்து, அவருறடய வொர்த்ற கறள விசுவொசித்  ொல், 
ய வன்  ம்றம அவருக்கு தவளிப்படுத்  முடிந் து. 
 
நம்  கர்த் ர் நல்ைவர்! அவர் வொக்கு மொைொ வர்! அவர் தசொன்ன ஒரு வொர்த்ற  
யும்  வைிப்யபொவ ில்றை! அவர் மனம் மொை மனி ன் அல்ை! அவர் உனக்குக் 
தகொடுத் ிருக்கிை ஒவ்தவொரு வொக்றகயும் நிறையவற்றுவொர். கொைம்  ொம ித் ொ 
லும் அவர் வொர்த்ற  மொைொது! 
 
சொமுயவைின் வொழ்க்றகயிைிருந்து நொம் படிக்க யவண்டிய இரண்டு தபரிய 
கொரியங்கறள இங்கு பொர்க்கியைொம். 
 
மு ைொவது சொமுயவல் என்ை ஒரு ய வ மனி ன் இஸ்ரயவைில் உள்ளவறர 
நொம் அவர்கள் எல்றைக்குள் கூட நுறழய முடியொது என்று தபைிஸ் ியர் 
உணர்ந் னர். சொமுயவல் என்ை ஒயர ஒரு கர்த் ருறடய மனி ன் தபைிஸ்  
ரின் யசறனறய விட வல்ைறமயுள்ளவன்! அவன் வொழ்நொள் முழுவதும் 
கர்த் ரின் றக தபைிஸ் ருக்கு வியரொ மொக இருந் து. நம்முறடய வொழ்வில் 
நொம் மைக்கக்கூடொ  ஒரு பொடம் அல்ைவொ இது! கர்த் ர் நம் பக்கம் 
இருப்பொரொனொல் நொம் எ ற்கும் அஞ்ச யவண்டொம்!  கர்த் ர் நம் கூட 
இருப்பொரொனொல் நமக்கு வியரொ மொக உருவொகும் எந்  ஆயு மும் வொய்க்கொய  
யபொகும்! 
 
இரண்டொவது, சொமுயவல் இந்  தவற்ைிக்கொன மகிறமறய  னக்கு எடுத்துக் 
தகொள்ளொமல், அல்ைது  ன்னுறடய தஜபத்துக்கு கிறடத்  ப ில் என்று 
எடுத்துக் தகொள்ளொமல்,இது ய வனொல் கிறடத்  தவற்ைி என்று  கர்த் ருக்கு 
நன்ைி தசலுத் ினொன். கர்த் ர் எங்களுக்கு உ வி தசய் ொர் என்று ஒரு கல்றை 
எடுத்து மிஸ்பொவுக்கும், யசணுக்கும் நடுயவ நிறுத் ி, அ ற்கு எதபயனசர் என்று 
யபரிட்டொன். 
 
சிந் றன. ஒவ்தவொரு நொளும் பை கொரியங்களுக்கொக தஜபிக்கும் நொம், கர்த் ர் 
நமக்கு ப ில் தகொடுக்கும்யபொது நன்ைி தசலுத்துகியைொமொ? நம்முறடய 
கொரியங்கள் வொய்க்கும்யபொது இது நம்முறடய முயற்சியொல் கிறடத்  தவற்ைி 
என்று நிறனக்கியைொமொ அல்ைது கர்த் ர் நமக்கொக தசய்  மொதபரும் உ வி 
என்று அவறர நன்ைியயொடு ஸ்ய ொத் ரிக்கியைொமொ? 
 
அவர் உன் பக்கம் இருக்கும் யபொது தவற்ைி உனய ! தபைிஸ் ர் உன் 
எல்றைக்குள் தநருங்க முடியொது! அவர்கறள இடி முழக்கத் ொல் கைங்கப் 
பண்ணூவொர்! நீ கைங்கொய ! 
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இன்றைய யவ ொகமப் பகு ியில், நிறை கர்ப்பிணியொன ஏைியின் மருமகள், 
கர்த் ரின் தபட்டி பிடிபட்டற யும்,  ன் கணவனும், மொமனொரும் மரித்துப் 
யபொனற யும் யகட்ட யபொது, யவ றனயில் பிரசவித்து கர்த் ரின் மகிறம 
இஸ்ரயவறை விட்டுப் யபொயிற்று என்ைொள் என்று பொர்க்கியைொம். 
 
அவள் பிரசவித் வுடன் அவளிடம் உனக்கு ஆண் பிள்றள பிைந் ிருக்கிைது 
என்று மற்ை ஸ் ிரீகள் கூைியயபொது அவள் எதுவும் யபசவில்றை. எப்படிப் பட்ட 
உைகத் ில்  ன் பிள்றளறய விட்டு தசல்கியைொம் என்று அவள் நன்கு 
அைிந் வளொய், மிகுந்  யவ றனயுடன் கர்த் ரின் மகிறம இஸ்ரயவறை விட்டுப் 
யபொயிற்று என்ைொள். 
 
இ ிைிருந்து சிை கொரியங்கறள நொம் கவனிப்யபொம். 
 
கர்த் ரின் மகிறம இந்  உைகத்ற  விட்டு யபொகவில்றை, கீழ்ப்படியொமல் 
பொவத் ில் வொழ்ந்து கர்த் ரின் தபட்டிறய ஒரு மின் சொ னம் யபொை 
உபயயொகிக்க நிறனத்  இஸ்ரயவல் மக்கறள விட்டு  ொன் தசன்ைது. 
 
கர்த் ரின் ஜனமொகிய இஸ்ரயவல் மக்கள் பொவம் தசய்  ினொல் கர்த் ர் பூமியில் 
 ொம் கிரிறய தசய்வற  நிறுத் ி விட்டொரொ? நிச்சயமொக இல்றை! ஒருயவறள 
அவருறடய  ஊழியர் அவருக்கு உண்றமயொய் ஊழியம் தசய்யொமல் 
யபொனொலும் கர்த் ர் மற்ைவர்கள் மூைமொய் கிரிறய தசய்து தகொண்டிருப்பொர். 
பொவத் ினொல் பொபியைொனியருக்கு அடிறமயொன இஸ்ரயவல் மக்கறள விடுவிக்க 
கர்த் ர் யகொயரஸ் என்ை  ொசறன தபர்சியரில் ய ர்ந்து தகொள்ளவில்றையொ? 
 
அறழக்கப்பட்டு த ரிந்து தகொள்ளப்பட்ட ஊழியக்கொரரொன ஏைியின் மரணமும், 
பிதனகொசின் மரணமும் பூமியில் கர்த் ரின் ஊழியங்கறளத்  றட தசய்  ொ? 
நிச்சயமொக இல்றை! கர்த் ரின் ஊழியம் எந் க் கொரணத் ினொலும்  றடபடொது. 
ஏைியின் மறைவுக்கு பின்னொல் 1 சொமுயவல் 14:3 ல் ஏைியின் மகனொகிய 
பிதனகொசின் குமொரன் இன்தனொரு (இக்கயபொத் ின் அண்ணன்) அகிதூபின் 
குமொரன் அகியொ என்பவன் கர்த் ருறடய ஆசொரியனொக சீயைொவியை ஊழியம் 
தசய்வற ப் பொர்க்கியைொம். 
 
ஆ ைொல் கர்த் றரத் து ிக்கொ  நொவும், அவருறடய சத் த்ற க் யகளொ  நொவும் 
ய வ மகிறமயற்றுப் யபொவொர்கயளத்  விர அவருறடய மகிறம இந்  பூமிறய 
விட்டு ஒருயபொதும் விைகொது. 
 
சிந் றன. கர்த் ரின் மகிறமறயத் ய டி எங்கும் ஓட யவண்டொம்! சர்வ வல்ை 
ய வன் யமல் விசுவொசத்ய ொடு, அன்யபொடு அவரது சமுகத்ற  நொம் இருக்கும் 
இடத் ியையயத் ய டைொம்! நீ  எப்படிப்பட்ட இடத் ில் வொழ்ந்து தகொண்டிருந் ொ 
லும் கர்த் ருறடய மகிறம உன்றன சூழ்ந்து தகொள்ளும். ஆையயம இல்ைொ  
இடத் ில் வொழ்ந் ொலும் உன்னுறடய  வயீட ய வன் வொசம் பண்ணும் 
ஆையமொக மொறும்! 
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ஏைி ! சீயைொம் ய வொையத் ில்  றைறமக் குருவொக இருந் வர். இவயர நீ ித் 
 றைவர். நீ ித்  றைவர் என்பவர் அரசருக்கு அடுத்  நிறையில் இருப்பவர். 
அந்  கொைத் ில் அரசர்கள் இல்றை. எனயவ ஏைியின் இடயம மிக உயரிய 
இடமொய் இருந் து. மக்களின் குறைகளுக்கு இறைவனின் அருளொல்  ீர்வு 
கொண்பதும், இறைவனின் சித் த்ற  மக்களுக்குத் த ரியப்படுத்துவதும் இவரது 
மு ல் கடறம. ஏைி மிகுந்  இறையச்சமும், இறை பக் ியும் உறடயவர். 
 

ஏைி நல்ைவரொக இருந் ொலும் குருக்களொக இருந்  அவருறடய பிள்றளகள் 
ஒப்னிக்கும், பினகொசும்  றைகீழொக இருந் ொர்கள். அவர்களிடம் இறை அச்சம் 
துளிகூட இல்றை. இறைவனுக்கொகப் பறடக்கப்படும் பறடப்புப் தபொருட்கறள 
அவர்கள் துச்சமொக நிறனத் ொர்கள். இறைச்சிறயதயல்ைொம் பைிக்கொன 
வி ிமுறைகறள மீைி பயன்படுத் ி வந் ொர்கள். யொரொவது எ ிர்த்துக் யகட்டொல் 
வன்முறைறயக் றகயொண்டொர்கள். 
 

கடவுளுக்குப் பணிதசய்  தபண்களிடயம  கொ  உைவில் ஈடுபட்டிருந் னர். 
ஏைியொல் இவர்கறள நல்வழிப்படுத்  முடியவில்றை. அவர் மு ிர் 
வயதுறடயவரொக இருந் ொர். ஆனொலும் அவர்களிடம் அைிவுறர தசொன்னொர்.. 
அவர்கள் யகட்கவில்றை. கடவுளின் யகொபம் அவர்கள் யமல் விழுந் து. 
 

ஏைியிடம் இறையடியொர் ஒருவர் வந் ொர். கடவுளின் வொர்த்ற கறள அவரிடம் 
தசொன்னொர். “உங்கள் குடும்பத் ில் மு ியவர்கயள இல்ைொ  நிறை வரும். 
உன்னுறடய இரு பிள்றளகளும் ஒயர நொளில் மொண்டு யபொவொர்கள்” என்ைொர். 
ஏைி அ ிர்ந் ொர். 
 

கொைங்கள் கடந் ன. சொமுயவல் வளர்ந் ொர். இப்யபொது தபைிஸ் ியர்கள் 
இஸ்ரயவல் மக்களுக்கு எ ிரொகப் யபொரிட்டனர். கடவுள் இஸ்ரயவல் மக்கள் 
சொர்பொக நிற்கவில்றை. ஏைியின் மகன்கள் இருவரும் ஒயர நொளில் 
பைியொனொர்கள். கடவுளின் யபறழயும் தபைிஸ் ியரிடம் அகப்பட்டது. 
 

ஏைிக்கு அப்யபொது த ொன்னூற்று எட்டு வயது. இஸ்ரயயைரின் வழீ்ச்சி நகர் 
முழுவதும் யபரழுறகயொக உருதவடுத் து. “கடவுளின் உடன்படிக்றகப் 
யபறழயும் றகப்பற்ைப்பட்டது” என்ைொன் தசய் ி தசொன்னவன். அற க் 
யகட்டதும் ஏைி அ ிந்து யபொய் நிறை டுமொைி கீயழ விழுந் ொர். கழுத்து முைிய 
அங்யகயய மரணமறடந் ொர்.  
 

ஏைியின் வொழ்க்றக தசொல்வத ன்ன ?. மு ைொவது, ஒரு  ந்ற யின் கடறம 
 னது பிள்றளகளின் பொவங்கறளப் தபொறுத்துக் தகொள்ளொமல் சரியொன 
பொற யில் வழிநடத்துவது. இரண்டொவது, கடவுளுக்யக மு ைிடம் எனும் பொடம். 
உயிருக்கு உயிரொன பிள்றளகள் கூட அடுத் டுத்  இடங்கறளயய 
தபையவண்டும். மூன்ைொவது, கடறம  வறுபவர்கள் பிள்றளகளொக இருந் ொலும் 
அவர்கறள ப வி நீக்கம் தசய்யும் ஒழுக்கமும், கடவுளிடம் மன்னிப்புக் யகட்க 
றவக்கும் கண்டிப்பும்  ந்ற யிடம் இருக்க யவண்டும்  
 

குழந்ற கறள வளர்ப்பது மிகப்தபரிய பணி.  ந்ற  எவ்வளவு தபரிய 
ஆன்மீகவொ ியொய், நீ ித்  றைவரொய் இருந் ொலும் இ ில் ய ொல்வியறடய 
முடியும். ஏைியின் வொழ்க்றக நமக்தகல்ைொம் ஒரு எச்சரிக்றக மணி. 
 
சிந் றன:  குழந்ற கறள வளர்ப்யபொம். தசல்ைங்களொக அல்ை, விண்ணக வழி 
தசல்லும் தசல்வங்களொக. 

https://rajavinmalargal.com/2020/07/08/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d947-%e0%ae%ae%e0%af%86%e0%ae%af%e0%af%8d%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%95-%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%ae%b2%e0%af%88-%e0%ae%89%e0%ae%a3/
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நொள் 30                     1 சொமுயவல் 8: 1-3         

 
சொமுயவல் மு ிர்வய ொனயபொது  ன் குமொரறர இஸ்ரயவைின்யமல் 
நியொ ிப ிகளொக றவத் ொன் அவனுறடய மூத்  குமொரனுக்குப் தபயர் 
யயொயவல். இறளயவனுக்கு தபயர் அபியொ. அவர்கள் தபதயர்தசபொவியை 
நியொ ிப ிகளொயிருந் ொர்கள். ஆனொலும் அவனுறடய குமொரர் அவன் 
வழிகளில் நடவொமல்,தபொருளொறசக்குச் சொய்ந்து, பரி ொனம் வொங்கி 
நியொயத்ற ப் புரட்டினொர்கள். 
 
சொமுயவல் கர்த் ருக்கொக வொழ்ந்  ஒரு மனி ன் அவர். ஆனொல் அவருறடய 
பிள்றளகள் அவருறடய வழிறயப் பின்பற்ைவில்றை என்று மிகவும் 
வருந் த் க்க ஒரு கொரியத்ற  நொம் இங்கு பொர்க்கியைொம். ஒரு கொரியத்ற  
இங்கு நொன் த ளிவுபடுத்  விரும்புகியைன். சொமுயவைின் குமொரர் இருவரும் 
தகொறை பொ கர் என்யைொ அல்ைது அக்கிரமக்கொரர் என்யைொ யவ ொகமம் 
கூைவில்றை. அவர்கறளப் தபொருளொறசக்கொரர் என்று கூறுகிைது. அவர்கள் 
நியொ ிப ிகளொக இருந்  இடத் ில், ஒரு கொரியத்ற  தசய்வ ற்கொக யொரொவது 
அவர்களுக்கு பரி ொனம் அல்ைது அன்பளிப்புத் த ொறக தகொடுத் ொல் அவர்கள் 
அந் ப் பக்கம் சொய்ந்து நியொயம் தகொடுத்து விடுவொர்கள்! 
 
இஸ்ரயவல் புத் ிரர் நடுயவ பணம் யபசியது. பணக்கொரர்கள்  ங்கள் தசயலுக்கு 
நியொயத்ற  விறை தகொடுத்து வொங்கிக்தகொண்டு ஏறழகறள அடக்கி 
விட்டனர். நொம் வொழும் இன்றைய சமு ொயம் யபொையவ அன்றைய 
இஸ்ரயவல் சமு ொயமும் இருந் து! 
 
இந் ப் பகு ிறய நொன் படிக்கும்யபொது, சுய இச்றசகளுக்கும் தபொருளொறசகளு 
க்கும் விசுவொசிகளொகிய நொம் எவ்வளவு தூரம் இடம் தகொடுக்கியைொம் என்று 
சிந் ித்துப் பொர்த்ய ன். நம்றம சுற்ைி அயநகர் அடிப்பறட ய றவகறளக் கூட 
சந் ிக்க முடியொமல் கஷ்டப்படும் யபொது, நொம் கண்ணில் கண்ட யொறவயும் 
அறடய ஆறசப் படுகியைொம் அல்ைவொ! 
 
 ங்களுறடய ஊழியத்ற , கர்த் ர்  ங்களுக்கு அளித்  நியொயொ ிப ி என்ை 
அந் ஸ்ற   வைொக உபயயொகப்படுத் ி பணம் சம்பொ ிக்க ஆரம்பித் னர். 
இன்று எத் றன ஊழியக்கொரர்கள்  ங்களுக்கு ய வன் தகொடுத் ிருக்கிை 
கிருறப வரத்ற  பயன்படுத் ி பணம் சம்பொ ிக்கின்ைனர். எத் றனயபர் 
பணமும், தபொருளும், புகழும் சம்பொ ிக்கயவ ஊழியத்ற  த ரிந்து 
தகொள்கிைொர்கள் த ரியுமொ? 
 
சிந் றன:  சொமுயவல் என்ை மிகப் தபரிய  ீர்க்க ரிசியின் குமொரர் 
தபொருளொறசக்கு விழுந்து யபொயினர்!! ஜொக்கிரற ! 
 
 

 

 



38 

நொள் 31                          1 சொமுயவல் 9: 2 
    

 
இஸ்ரயவல் மக்கள் ரொஜொ  ொன் யவண்டும் என்று யகட்டனர்! கர்த் ர் அவர்கள் 
யகட்ட ற்கு அ ிகமொகயவ அவர்களுக்கு அருளிச் தசய் ொர்! ஆம்! அ ிகமொகயவ 
என்ப ற்கு அர்த் ம் அவர்களுக்கு கர்த் ர் ஏற்படுத் ிக் தகொடுத்  மு ல் 
ரொஜொவொன சவுறைக் குைித்து ொன் தசொல்கியைன்!. கர்த் ர் சொமுயவறை அனுப்பி 
மகொ சவுந் ரியவனொகிய சவுறை ரொஜொவொக அபியஷகம் தசய் ொர்! 
 
1 சொமுயவல் 9 ம் அ ிகொரத் ில் உள்ள மு ல் பகு ி, சவுைின் சவுந் ரியத்ற ப் 
பற்ைிப் யபசுகிைது. சவுறைப் பற்ைி மட்டும் அல்ை, யவ ொகமம் அவ்வி மொகயவ 
 ொவறீ ப் பற்ைியும், சொயைொயமொறனப் பற்ைியும் கூறுகிைது! என்ன ஆச்சரிய 
மொக இருக்கிை ொ! நீ யொர்?, உன்னிடம் எவ்வளவு தசல்வொக்கு உள்ளது?, நீ 
எவ்வளவு பைசொைி?, நீ பொர்றவக்கு எப்படி இருக்கிைொய்? இந்  தவளிப்புை 
அளவு யகொல் ஒவ்தவொரு மனி றனயும் அளக்க உபயயொகப்படுத் ப் பட்டது. 
 
இத் றன சவுந் ரியவொன் ரொஜொவொனவுடன் அவன் ய வனொகிய கர்த் ர் 
விரும்பியவி ம் நடந்து தகொள்வொன் என்பய  மக்களுறடய எ ிர்பொர்ப்பொக 
இருந் ிருக்கும்! ஆனொல் அப்படியொ நடந் து? அவனுறடய தவளியரங்கமொன 
சவுந் ரியம் தபண்கறளக் கவர்ந்  யவறளயில், அவனுறடய உட்புைம் அசுத்  
ஆவியின் குடியிருப்பொக இருந் து என்பது நொம் படிக்கும் யபொது த ரிய வரும்! 
 
சவுைின் அழகிய தவளியரங்கம் இஸ்ரயவல் மக்கறளக் கவர்ந் து யபொை 
நொமும் எத் றன முறை தவளிப்புைத்ற க் கண்டு ஏமொந் ிருக்கியைொம்! 
மனி யனொ முகத்ற ப் பொர்க்கிைொன் ஆனொல் கர்த் யரொ நம்முறடய இரு யத் 
ற யும் அ ின் நிறனவுகறளயும் பொர்க்கிைொர்!  நீ இன்று எந்  அளவு யகொறைக் 
தகொண்டு அளந்து தகொண்டிருக்கிைொய்? 
 
1 சொமுயவல் 15: 23,  சவுைின் முரட்டொட்டமும் கீழ்ப்படியொறமயும் அவன் 
வொழ்வில் கசப்றபத் ொன் உருவொக்கிற்று.  சவுல்  னக்குக் கர்த் ர் தகொடுத்  
கிருறபகறள இழந் ொன். 
 
1 சொமுயவல் 16: 1,  கர்த் ர் சவுறை ஏன் புைக்கணித் ொர்? அவனுக்கு கர்த் ர் 
அளித் ிருந்  இஸ்ரயவைின் மு ல் ரொஜொ என்னும் உன்ன பணியில் அவனிடம் 
அர்ப்பணிப்பும், உண்றமயும், கொணொ  ொல் கர்த் ர் அவனுறடய யமன்றமயொன, 
உன்ன மொன ப விறய  அவனிடமிருந்து  விைகச்தசய் ொர். 
 
சிந் றன: நொன் வொழும் இந்  வொழ்க்றக, நொன் தசய்யும் இந்  யவறை, 
என்னுறடய இந்  நிறைறம எனக்குக் கர்த் ர் தகொடுத்  ஆசீர்வொ ம் என்று 
தசொல்வொயொனொல், அ ில் நீ உண்றமயொக, அர்ப்பணிப்யபொடு இருக்கிைொயொ? 
 
கர் ருறடய வொர்த்ற க்கு அனு ினமும் கீழ்ப்படிகிைொயொ? கர்த் ர் உன்னிடம் 
எ ிர்பொர்க்கும் உண்றம கொணப்படுகிை ொ?  இல்றையொனொல் ஒரு தநொடியில் 
கர்த் ர் உன்னுறடய ஆசீர்வொ ங்கறள உன்னிைிருந்து விைக்கிவிடுவொர். 
ஜொக்கிரற ! 
 
 

https://rajavinmalargal.com/2021/11/05/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d1294/
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நொள் 32                  1 சொமுயவல் 14: 1-23; 18: 1-4  

 
சவுல் ரொஜொவின் மு ல் மகன் தபயர் யயொனத் ொன். அவர் ஒரு மொவரீர், 
ற ரியசொைி. அவர் கழுறகவிட யவகமொனவர், சிங்கத்ற விட பைமொனவர் 
என்று  ொவதீு தசொன்னொர். ஒருநொள், தபைிஸ் ிய வரீர்கள் சிைர் ஒரு 
மறையமல் நிற்பற  யயொனத் ொன் பொர்த் ொர். உடயன,  ன்னுறடய 
ஆயு ங்கறளச் சுமக்கிை ஆளிடம், ‘தயயகொவொ நமக்கு ஒரு அறடயொளத்ற க் 
தகொடுத் ொல் நொம் அவர்கறளத்  ொக்கைொம். தபைிஸ் ியர்கள் நம்றம யமயை 
வரச் தசொல்ைிக் கூப்பிட்டொல் நொம் யபொய்  ொக்குயவொம். அது ொன் ய வன் 
 ருகிை அறடயொளம்’ என்று தசொன்னொர். தபைிஸ் ியர்கள் அவர்களிடம், ‘யமயை 
வந்து சண்றட யபொடுங்கள்’ என்று கத் ினொர்கள். உடயன, அவர்கள் இரண்டு 
யபரும் மறையமல் ஏைிப் யபொய் 20 வரீர்கறளத் ய ொற்கடித் ொர்கள். 
 
யயொனத் ொன் சவுைின் மு ல் மகனொக இருந்  ொல், அவர் ொன் அடுத்  
ரொஜொவொக ஆகியிருக்க யவண்டும். ஆனொல், ய வன்  ொவறீ த் ொன் 
ய ர்ந்த டுத் ிருக்கிைொர் என்பது யயொனத் ொனுக்குத் த ரியும். அ ற்கொக அவர் 
தபொைொறமப்படவில்றை. யயொனத் ொனும்  ொவதீும் தநருங்கிய நண்பர்களொக 
ஆனொர்கள். ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆ ரவொக இருந்து, பொதுகொக்க யவண்டும் 
என்று இரண்டு யபரும் சத் ியம் தசய்துதகொண்டொர்கள்.  ொன்  ொவ ீின் நண்பன் 
என்பற க் கொட்டுவ ற்கொக யயொனத் ொன்  ன்னுறடய அங்கிறயயும், 
வொறளயும், வில்றையும், இடுப்புக்கச்றசறயயும்  ொவதீுக்குக் தகொடுத் ொர். 
 
சவுைிடமிருந்து  ொவதீு  ப்பித்து ஓடிய சமயத் ில், யயொனத் ொன்  ொவ ீிடம் 
யபொய், ‘ற ரியமொக இரு. ய வன் உன்றனத் ொன் ரொஜொவொகத் 
ய ர்ந்த டுத் ிருக்கிைொர். என் அப்பொவுக்குக்கூட அது த ரியும்’ என்று 
தசொன்னொர். யயொனத் ொன் மொ ிரி ஒரு நல்ை நண்பன் உனக்கு யவண்டுமொ? 
 
 ன் உயிறரக்கூட தபரி ொக நிறனக்கொமல் யயொனத் ொன்,  ன் நண்பனுக்கு பை 
 டறவ உ வி தசய் ொர். சவுல் ரொஜொ,  ொவறீ க் தகொல்ை நிறனப்பது 
யயொனத் ொனுக்குத் த ரியும். அ னொல் அவர்  ன் அப்பொவிடம், ‘ ொவதீு எந் த் 
 ப்பும் தசய்யவில்றை. ஏன் அவறனக் தகொல்ை நிறனக்கிைீர்கள்? அது தபரிய 
பொவம்’ என்று தசொன்னொர். அற க் யகட்டு சவுல் ரொஜொ யயொனத் ொன்யமல் 
தரொம்பக் யகொபப்பட்டொர். சிை வருஷங்களுக்குப் பிைகு சவுலும் யயொனத் ொனும் 
ஒரு யபொரில் இைந்துயபொனொர்கள். 
 
யயொனத் ொன் இைந்  பிைகு, அவருறடய மகன் யமவியபொயசத்ற   ொவதீு 
ய டினொர். அவறனக் கண்டுபிடித் தும், ‘உன் அப்பொ எனக்கு நல்ை நண்பரொக 
இருந் ொர். அ னொல், வொழ்நொள் முழுவதும் நொன் உன்றன நன்ைொகப் 
பொர்த்துக்தகொள்யவன். நீ என்னுறடய அரண்மறனயில்  ங்கி, என்யனொடு 
யசர்ந்து சொப்பிடுவொய்’ என்று தசொன்னொர்.  ன்னுறடய நண்பர் யயொனத் ொறன 
 ொவதீு மைக்கயவ இல்றை. 
 
“நொன் உங்கள்யமல் அன்பு கொட்டியதுயபொல் நீங்களும் ஒருவர்யமல் ஒருவர் 
அன்பு கொட்ட யவண்டும் . . . ஒருவன்  ன் நண்பர்களுக்கொக உயிறரக் 
தகொடுக்கிை அன்றபவிட யமைொன அன்பு யவறு எதுவும் இல்றை.” யயொவொன் 
15:12, 13 
 
சிந் றன:  ொன் ஒரு ற ரியசொைி என்பற  யயொனத் ொன் எப்படிக் கொட்டினொர்? 
யயொனத் ொன் எப்படி  ொவதீுக்கு உண்றமயொக இருந் ொர்? 

https://www.jw.org/ta/%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AE%BF/%E0%AE%AA%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%8D/%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF-%E0%AE%AA%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AE%BF
https://www.jw.org/ta/%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AE%BF/%E0%AE%AA%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%8D/%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF-%E0%AE%AA%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AE%BF
https://www.jw.org/ta/%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AE%BF/%E0%AE%AA%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%8D/%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF-%E0%AE%AA%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AE%BF
https://www.jw.org/ta/%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AE%BF/%E0%AE%AA%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%8D/%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF-%E0%AE%AA%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AE%BF
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சின்ன  ொவதீு சிை கற்கறளயும், கவறணயும் தகொண்டு தபரிய 
யகொைியொத்ற க் தகொன்ை மொதபரும் சம்பவம் நம் எல்யைொருறடய 
கவனத்ற யும் கவர்ந் ொலும், அவறன இப்படிப்பட்ட  ொவ ீொக உருவொக்கிய 
சம்பவங்கறளத்  ொன் இன்று பொர்க்கப்யபொகியைொம். 
 
 ொவதீு யகொைியொத்ற க் தகொல்லும் முன்னொல் சிறுவனொக  ன்னுறடயத் 
 கப்பனின் ஆடுகறள யமய்த்துக் தகொண்டிருந் யபொது ஒரு கரடியும், பின்னர் 
ஒரு சிங்கமும் ஆடுகறளத்  ொக்க வந் து.  
 
பின்னர் அவன் சவுறை அறைக்கழித்   தபொல்ைொ  ஆவியிடமிருந்து 
அவறன அறம ிப்படுத்  சுரமண்டைம் வொசிப்பவனொகப் பொர்க்கியைொம். இது 
ஒன்றும் தபரிய அரசொங்க யவறையயொ அல்ைது ம ிப்பிற்குரிய யவறையயொ 
இல்றை. ஒரு ஆறு ளிக்கும் இறசறய வொசிப்பவன் அவ்வளவு ொன்! 
 
அ ன்பின்னர் சவுைின் யசறனயிைிருந்  அவனுறடய சயகொ ரர் யுத் த்துக்கு 
தசன்ைபின் அவனுறடய  கப்பனொகிய ஈசொய்  ொவறீ   ன்னுறடய மூத்  
குமொரருக்கு உணவு எடுத்  தசல்ை உபயயொகப்படுத் ினொன். மற்றுதமொரு 
முக்கியத்துவம் இல்ைொ  யவறை! 
 
சரியொன யவறளயில் சரியொன ஒருவன் ய றவப்பட்ட யபொது அந்  இடத்ற  
நிரப்ப  ொவதீு அங்கு அந்  யவறளறய சந் ிக்க  யொரொக இருந் ொன். 
 
இது எப்படியொயிற்று?  ஒவ்தவொரு சிைிய பில்டிங் பிளொக் யபொை 
முக்கியத்துவம் இல்ைொ து யபொல் கொணப்பட்ட ஒவ்தவொரு யவைறய அவன் 
தசய் யபொதும் அவன் ய வனொகியக் கர்த் றர யநொக்கிப்பொர்க்கவும், அவறர 
விசுவொசிக்கவும், அவறர முழுதும் நம்பவும் கற்றுக்தகொண்டொன். 
 
இன்று நீ ஒருயவறள என்  கு ிக்கு ஏற்ை யவறை எனக்கு இல்றை, என் 
 ிைறமகள் எல்ைொம் வணீொகிைது என்று நிறனத்து வருந் ைொம்! ஐயயொ இந்  
முக்கியத்துவம் இல்ைொ  யவறையொல் எனக்கு என்ன பிரயயொஜனம் என்று 
எண்ணைொம்.  அல்ைது உன்னுறடய சூழல் உனக்கு  ிருப் ி அளிக்கொமல் 
யவ றனயொக அறமந் ிருக்கைொம். ஆனொல் நீயும் நொனும் கொணமுடியொ  றக 
ஒன்று  சிறு சிறு பிளொக்குகளொல்  உன்றன உருவொக்கிக் தகொண்டிருக்கிைது! 
நொம் கொண முடியொ  ய வனுறடய  ிட்டம் உனக்கு ஒருநொள் ஆச்சரியத்ற க் 
தகொடுக்கும். 
 
தபொறுறமயொயிறு! கர்த் றர நம்பு! அவர் உன்றன உருவொக்கிக்தகொண்டிருக்கிைொர்! 
 
சிந் றன: ஒருநொள்  நீ உன் வொழ்க்றகறயத்  ிரும்பிப்பொர்த்து, உன்னுறடய 
உறு ியொன அஸ் ிபொரத்ற யும்,  உன்னுறடய அழகிய கிைிஸ் வ 
வொழ்க்றகறயயும், உன் வொழ்க்றகறய கர்த் ர் ஒரு வண்ணத்துப்பூச்சிறயப் 
யபொை உருவொக்கிய வி த்ற யும் நிறனத்து  கர்த் ருக்கு  நன்ைி 
தசொல்வொய்!  யசொர்ந்து யபொகொய ! 
 
சொமுயவல் 18:5   ொவதீு  ொன் தசய்  எல்ைொ கொரியத் ிலும் புத் ியொய் நடந்து 
தகொண்டொன் கர்த் ர் அவறனத்  ன் இரு யத் ிற்யகற்ை ஒருவன் என்று 
கூறுகிைொர்.  

https://rajavinmalargal.com/2021/12/08/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d1317/
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யகொைியொத் எத் றன கர்வமுடன், ஆணவத்துடன், தபருறமயொக‘ நொன் 
தபைிஸ் ன் அல்ைவொ’ என்பற ப் பொருங்கள்! பின்னர் இஸ்ரயவைறரப் பொர்த்து 
‘நீங்கள் சவுைின் யசவகர் அல்ைவொ’ என்பற யும் பொருங்கள்! 
 
இத் றன வருடம் ய வனொகியக் கர்த் ரின் வழிநடத்து லுக்கு கீழ்ப்பட்ட 
இஸ்ரயவல் மக்கள்,  ங்களுக்கு ஒரு ரொஜொ யவண்டும் என்று யகட்ட ினொல், ‘ 
நொங்கள் ய வொ ி ய வனின் யசவகர் இல்றை , இனி நொங்கள் சவுலுக்கு 
யசவகம் தசய்யவொம்’ என்ை தசய் ிறய  ங்கள் எ ிரிகளுக்கு தசொல்ைொமல் 
தசொல்ைிவிட்டனர். 
 
இ னொல் என்ன நடந் து பொருங்கள்! இஸ்ரயவைருக்கு இருந்  ம ிப்பு 
சுத் மொகப் யபொய்விட்டது. பரயைொகத் ின் அ ிகொரத்துக்கு கீழ்ப்பட்டிருந் வறர 
இருந்  ம ிப்பு,  பூயைொகத் ின் அ ிகொரத்துக்கு கீயழ வந் வுடன் 
ஓடிப்யபொய்விட்டது. இஸ்ரயவைரின்  ரம் குறைந்து யபொயிற்று. அவர்கறள 
யகொைியொத் தவறும் யசவகர்களொகத் ொன் பொர்த் ொன்! 
 
இங்கு ொன் யகொைியொத் ஒரு தபரியத்  ப்பு பண்ணிவிட்டொன். அவன் 
இஸ்ரயவைின் ய வனொகிய கர்த் ர் அவர்கறளக் றகவிட்டொர் என்று 
நிறனத்துவிட்டொன்.  ஆனொல் கர்த் யரொ வழி வைிய  ம்முறடய 
பிள்றளகறளத்  ம்மிடம் யசர்க்கும்படியொய் அவர்களுக்கொக யொறவயும் தசய்து 
தகொண்டிருந் ொர். 
 
யகொைியொத் நிறனத் ொன், ‘நொன் தபரியவன் ஏதனனில் நொன் தபைிஸ் ன், 
எனக்கு பின்னொல் ஒரு தபரிய அ ிகொரம் இருக்கிைது, நொன் உயரத் ிலும், 
எறடயிலும் தபரியவன்’ என்று. 
 
 ொவதீு அந்  இடத் ில் வந் யபொது அவன் எந்  வி த் ிலும் யகொைியொத்துக்கு 
சமம் இல்ைொ துயபொல் த ரிந் து. ஆனொல் ஒன்று மட்டும் வித் ியொசம்! அவன் 
சவுைின் யசவகன் அல்ை! ய வொ ி ய வனின் யசவகன்! 
 
என்ன அருறமயொன பொடம்! எத் றன முறை நம்முறடய முகத் ில் அறைந் 
 ொற்யபொை யகொைியொத் நம்றமப் பொர்த்து,  நொம் இந்  உைகத்ற  சொர்ந் வர்கள் 
 ொன், நமக்கும் ய வனுக்கும் எந் த் த ொடர்பும் இல்றை என்கிைொன். நொம் ய வ 
னுறடய அ ிகொரத்துக்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள் மட்டும் அல்ை, நொம் அவருறடய 
சுவிகொரப் புத் ிரர் என்று அவனுக்குத் த ரியவில்றை! ஐயயொ பொவம்! 
 
சிந் றன: ஒரு சின்ன சந்ய கம்! நீ என்ைொவது உன் வொழ்க்றக கர்த் ரின் 
அ ிகொரத்துக்கு உட்பட்டற  நீ உணரொமல் உன் வொழ்க்றகக்கு நீயய அ ிப ி 
என்று நிறனத்  துண்டொ? உங்கள் வொழ்க்றகயில் யொர் இந்  யகொைியொத்? நீ 
பரயைொகத்துக்கு தசொந் ம் இல்றை, பூயைொகத்துக்கு ொன் தசொந் ம் என்று 
உங்கள் ம ிப்றபக் குறைக்கும் அவன் யொர்? யொர்???? 
 
சிந் ியுங்கள்! நம்றம ஏளனப்படுத்தும் யகொைியொத்ற  முழங்கொல்களில் நின்று 
முைியடிப்யபொம்! 
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நொள் 35                         1 சொமுயவல்: 25 2-3 

 
இன்று இந்  1 சொமுயவல் 25ம் அ ிகொரத் ில் நொம் நொபொல் என்ை மனி றனப் 
பொர்க்கியைொம். நொபொைின் தபயருக்கு முன்னொல் அவனுறடய தசொத் ின் ம ிப்படீு 
யவ த் ில் தகொடுக்கப்பட்டிருக்கிைது. அவன் தபரிய பணக்கொரன். சமு ொயத் ில் 
மிகுந்  வல்ைறம வொய்ந் வன். அவனுறடய கொல்நறடகளின் எண்ணிக்றக ொன் 
அந்  கொைத் ில் அவனுறடய தசவத் ின் அைிகுைி. 
 
நொம் யொரொவது பணக்கொரறரப் பொர்த் ொல் என்ன நிறனப்யபொம்? ஒருயவறள 
பரம்பறரயொக வந்  தசொத்து யபொை என்று நிறனப்யபொம் அல்ைது ஒருயவறள 
அவர் கஷ்டப்பட்டு உறழத்து சம்பொ ித் துயபொை என்று நிறனப்யபொம். 
என்றைக்கொவது ஒரு தபரிய பணக்கொரறரப் பொர்த்து நொம் இவன் ஒரு முட்டொள் 
என்று நிறனத் து உண்டொ? 
 
இந்  நொபொைின் தபயயரொடு முட்டொள் என்ை அர்த் மும் ஒட்டிக்தகொண்டு 
வருகிைது. யவ ொகம அகரொ ியில் நொபொல் என்ப ற்கு முட்டொள் என்று அர்த் ம்! 
அவனுக்கு உைக ஆஸ் ிகள் எல்ைொம் தசொந் மொக இருந் ொலும் ஏய ொ ஒரு 
குறைபொடு இருந் து! 
 
அவனுறடய முட்டொள்த் னத் ினொல் அவன் நீ ிக்குப் ப ிைொக அநீ ிறயத் 
த ரிந்து தகொண்டொன்.  ஏதனனில் யவ ம் அவன் முரடனும், 
துரொகிரு னுமொயிருந் ொன் என்று 3 ம் வசனத் ில் கூறுகிைது. இய  அ ிகொரம் 25 
ம் வசனத் ில் நொபொைின் மறனவியொகிய அபிகொயில் அவறன யபைியொளின் 
மகன் என்கிைொள். 
 
சங்கீ க்கொரனொகிய  ொவதீு, ‘ய வன் இல்றைதயன்று ம ிதகட்டவன்  ன் 
இரு யத் ில் தசொல்ைிக்தகொள்ளுகிைொன்’ (சங்:14:1) என்று தசொல்வற ப் 
பொர்க்கியைொம். 
 
நொபொல் அவனுறடய வொழ்க்றகயில் ஏய ொ ஒரு கட்டத் ில் கடவுள் 
இல்றைதயன்று அல்ைது  னக்குக் கடவுள் யவண்டொம் பணம் மட்டும் யபொதும், 
பணத்ற க்தகொண்டு எல்ைொவற்றையும் சொ ிக்க முடியும்  என்று ம ியகடொன 
முடிவு தசய் ொன். 
 
சிந் றன. நீங்கள் எப்படி? யொயரொ ஒருவர் நீ எற  தசய் ொலும் ‘ய வயனொடு 
ஆரம்பி ‘என்று கூைியற ப் படித் ிருக்கியைன். அய ொடு சற்று கூடு ைொக எந் க் 
கொரியத்ற யும்  ‘ய வயனொடு ஆரம்பி, ய வயனொடு தசயல்படு , ய வயனொடு 
நிறைவு தசய்’  என்று நம் உள்ளம் தசொல்ைட்டும்! 
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நொள் 36                         1 சொமுயவல் 25: 14 
      

 
பைர் அபிகொயிறை ஒரு சந் ர்ப்பவொ ியொகப் பொர்க்கிைொர்கள். சிைர் அவறள ஒரு 
சமொ ொனத்தூது தகொண்டுவந்  தபண்ணொகவும் பொர்க்கிைொர்கள். நொம் அவறள 
ஒரு சமொ ொனத்தூ ொகவும், சந் ர்ப்பவொ ியொகவும், புது கணவறனத் 
ய டியவளொகவும் பொர்க்கும்யபொது,  நம்முறடய ய வனொகிய  கர்த் ர் 
அவளுறடய வொழ்க்றகயின் மூைம் நமக்கு றவத் ிருக்கும் தபொக்கிஷத்ற  
இழந்து விடுயவொம். அபிகொயில் நம்றமப்யபொை ஒரு சொ ொரணப்தபண்! 
அவளுறடய வொழ்க்றகயின் மூைம் நம்மில் புற ந்து கிடக்கும் அழறக நொம் 
பொர்க்க கர்த் ர் நமக்கு உ வி தசய்வொர். 
 
இந் க்கற யின் ஆரம்பத் ிைிருந்ய  நமக்கு நொபொறைப்பற்ைித் த ரியும். அவன் 
நிச்சயமொக நல்ைவன் இல்றை. அவன் வொயின் வொர்த்ற கள் கூட 
சரியில்றை!  தபொல்ைொ வன்!  அவன்  ொவ ீின் ஆட்களிடம் சீைினொன் என்று 
அபிகொயிைின் யவறைக்கொரன் தசொல்வற ப் பொருங்கள். எப்படிப்பட்ட 
வொழ்க்றகறய இந் ப்தபண் வொழ்ந்து தகொண்டிருந் ொள் என்று யயொசித்துப் 
பொருங்கள். அவறளயும் அவள் கணவனொகிய நொபொல் எவ்வளவு யமொசமொக 
நடத் ியிருப்பொன்!  ினமும் தகட்ட வொர்த்ற களொல்  ிட்டும் கிறடத் ிருக்கும். 
 
ஒரு முள்ளுக்குள்   ன் சிைிய கூறடக் கட்டி வொழ்ந்து வந் ொள் இந் ப் தபண்! 
முள்ளில் மைர்ந்  யரொஜொறவப்யபொை! 
 
நொபொைின் நடத்ற யொல் ஆபத்து என்று த ரிந் வுடன் யவறைக்கொரர் 
அபிகொயிறை அணுகுவற ப் பொர்க்கியைொம். அபிகொயிைிடம் தசன்ைொல் மட்டுயம 
 ங்களுக்கு வர இருக்கும் யபரொபத் ிைிருந்து  ப்பிக்கைொம் என்று அவர்களுக்கு 
த ரிந் ிருந் து! அவள் முட்களுக்குள் கட்டிய கூடு  ஆபத் ிைிருந் வர்களுக்கு 
பொதுகொப்றபயும், ஆறு றையும்  தகொடுக்கும் இடமொயிருந் து! 
 
உன்னுறடய குடும்ப சூழல் இன்று அபிகொயிறைப் யபொை உள்ள ொ? 
முள்ளுக்குள் வொழும் வொழ்க்றக என்னதவன்று எனக்குத் ொன் த ரியும் என்று 
உன் உள்ளம் கூறுகிை ொ? தபொல்ைொ  கணவயனொடு வொழும் வொழ்க்றக, ஓயொ  
வறச பொடும் மறனவி, தகட்ட வொர்த்ற கறளக் தகொட்டும் மொமியொர், குடிகொரத் 
 கப்பன் என்று முட்கள் நிறைந்  ஒரு இடத் ில் கூடு கட்டிக்தகொண்டு வொழ்ந்து 
தகொண்டிருக்கிைொயொ? 
 
அபிகொயிைின் கூட்டில் ய டிவந் வர்களுக்கு ஆறு ல் இருந் து. அவளிடம் 
தசன்ைொல் பொதுகொப்புக் கிறடக்கும் என்று யவறைக்கொரர் நம்பினர். உன்னுறடய 
தகொடிய சூழறை அயநகருக்கு ஆறு ைளிக்கும் இடமொக மொற்று. நீயும் 
முட்களுக்குள் மைரும் யரொஜொ யபொை நறுமணம் வசீுவொய். 
 
சிந் றன. சயகொ ரியய! சயகொ ரயன! அபிகொயிறைப் யபொை உன் வொழ்க்றக 
அறமந்து விட்ட ொ?  நீ ஆறசப்பட்ட வொழ்க்றக கிறடக்கவில்றையொ? உன் 
கனவுகள் தநொறுங்கிப்யபொய்  விட்டனவொ? கசப்யபொடு  வொழ்ந்து 
தகொண்டிருக்கிைொயொ? 
 
உன்றன உண்றமயொய் யநசிப்பவர் ஒருவர் உண்டு! அவர் இயயசு கிைிஸ்து! 
அவருறடய உண்றமயொன அன்பு உன் உள்ளத் ில் யவரூன்ைியிருக்கும் 
கசப்றப மொற்றும்! அவரிடம் தநருங்கி வொ!        
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நொள் 37                         2 சொமுயவல் 3: 7 – 8 

பை ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்  ஒரு சம்பவமொயிருந் ொலும், 
நம்முறடய வொழ்வுக்குத் ய றவயொன பொடத்ற  நொம் இ ிைிருந்து 
கற்றுக்தகொள்ள முடிகிைது. இந் க் கற றய நீங்கள் முன்பு வொசித் துண்டொ? 
இ ன் பின்னணிறய சற்று சுருக்கமொக தசொல்கியைன். 
 
ஒருவன் தசய்  உ விக்கு நன்ைி தசலுத் ொமல், அ ற்கு ப ிைொக  ீங்கு தசய்ய 
நிறனத்  சவுைின் குடும்பத் ில் வளர்ந் வன்  ொன் அவனுறடய இறளய 
குமொரன் இஸ்யபொயசத். சவுைின் மரணத்துக்கு பின்னர் அவனுறடய 
பறடத் றைவனொகிய அப்யனர், இஸ்யபொயசத்ற  இஸ்ரயவைின் 
ரொஜொவொக்கினொன். அ ற்கொகத்  ன் கொைதமல்ைொம் நன்ைியயொடு 
இருக்கயவண்டிய இஸ்யபொயசத், அப்யனர்  ன்னுறடய குடும்பத் ில் 
பைத் வனொயிருப்பற க் கண்டு அவன் யமல் வணீ்பழி சுமத்துகிைொன். மிகக் 
தகொடிய முறையில் அப்யனர்  ன்  கப்பனொகிய சவுைின் மறுமறனயொட்டிறய 
 னக்கு தசொந் மொக்கிய ொகப் பழி யபொடுகிைொன். 
 
மறுமறனயொட்டி என்பது ரொஜொக்களின் கொைத் ில் விரும்பி ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்ட 
ஒரு வொழ்க்றக. அயநக ஏறழப் தபண்கள் இப்படி இரண்டொவது அல்ைது 
மூன்ைொவது மறனவியொக மனப்பூர்வமொக மணம் தசய்வது வழக்கம். இங்யக 
தசொல்ைப்பட்ட  ரிஸ்பொள் சவுைின் மறுமறனயொட்டி, சவுலுக்கு தசொந் மொனவள். 
சவுைின் குடும்பத்ற  யசர்ந் வள். 
 
இஸ்யபொயசத் இங்கு கணவறன இழந்  ஒரு ஏறழப் தபண்றணத்  னக்கு 
சொ கமொக உபயயொகப்படுத் ி அப்யனர் யமல் பழி சுமத்துகிைொன். ஆனொல் 
அப்யனர் றக கட்டிக்தகொண்டு அந் ப்பழிறய ஏற்கவில்றை! அ ற்கு ப ிைடி 
தகொடுக்க முடிதவடுக்கிைற ப் பொர்க்கியைொம். 
 
இற  வொசிக்கும்யபொது, அப்யனறரப்யபொன்ை உண்றமயொன ஒரு நண்பனின் 
தபயறரக் தகடுக்க இஸ்யபொயசத் எப்படித் துணிந் ொன் என்று  ொன் நிறனக்கத் 
ய ொன்ைியது. 
 
நொம்கூட சிையநரங்களில் நம்முறடய நண்பர்கறளப்பற்ைி வணீ்கொரியங்கறளப் 
யபசுவ ில்றையொ? ஒருயவறள அது அந்  நண்பரின் கொதுக்கு எட்டுமொயின் 
அவர் மனது புண்படுயம என்று நிறனப்பய யில்றை! 
 
அய  சமயத் ில் நண்பர்கறளப் பற்ைி யபசப்படும் அவதூறுகறள தசவி 
தகொடுத்து யகட்பதும்  வயை! 
 
சிந் றன: ஒருவறரப்பற்ைி  அவதூறு தசொல்வற  விட தபரிய தகடு ி நொம் 
யொருக்குயம இறழக்க முடியொது. நொம் யபசும் ஒயர ஒரு வொர்த்ற யில் கூட 
ஒருவரின் தபயறர அழித்துவிடைொம். கர்த் ர் இப்படிப்பட்ட பொவத் ிைிருந்து 
நம்றமக் கொத்துக் தகொள்ளும்படி தஜபிப்யபொம். 
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நொள் 38                       2 சொமுயவல் 3: 26,27   

 
மு ைொவது அப்யனர் சவுைின் பறடத் றைவன், ஒரு வரீன். எத் றனயயொ 
யுத்  ங்கறளயும், எத் றனயயொ இரத் தவள்ளத்ற யும் கண்டவன். சவுைின் 
குமொரன் இஸ்யபொயசத்துடன் வந்  மன வருத் த் ொல் அவன்  ொவ ீின் பக்கம் 
யசர்ந்து அவனுக்கொக யவறை தசய் ொன். இந்  சந்ய ொஷமொன  விஷயத்ற  
 ொவயீ ொடு பகிர்ந்துதகொண்டு மன மகிழ்யவொடு  ிரும்புறகயில் அவனுறடய 
உள்ளத் ில் அறம ி  இருந் து. 
 
ஆனொல் இந்  தசய் ிறயக் யகள்விப்பட்ட   ொவ ீின் சயகொ ரியின் மகனும், 
 ொவ ீின் பறடத் றைவனுமொகிய யயொவொப்,  ொவதீுக்கும் அப்யனருக்கும் 
இறடயில் நடந்  ஒப்பந் த் ில் சற்றும் விருப்பம் கொட்டவில்றை. அவன் 
 ொவ ீிடம் யபொய் ஏன் இப்படி தசய் ீர் அந்  அப்யனர் உம்றம யமொசம் பண்ணி 
விடுவொன் என்று கூறுகிைற ப் பொர்க்கியைொம். 
 
உண்றமயில் பொர்த் ொல் யயொவொபுக்கும் அப்யனருக்கும் இறடயில் ஒரு 
கசப்பொன சரித் ிரம் இருந் து.  யயொவொபின் சயகொ ரறன அப்யனர் தகொன்று 
விட்டொன். அற  யயொவொப் ஒருநொளும் மைந் ய  இல்றை. இப்தபொழுது 
பழிவொங்க ஒரு நல்ை  ருணம் கிறடத்து விட்டது. 
 
யயொவொப்  ொவதீுக்கு த ரியொமல் அப்யனறர அறழத்து வரும்படி தூதுவறர 
அனுப்புகிைொன்.  ிரும்பிவந்  அப்யனரிடம் நல்ை வொர்த்ற கறளப் யபசி 
அவறனத்  னியய அறழத்துதசன்று அவன் வயிற்ைியை குத் ி தகொறை 
தசய்கிைொன். யவ ம் த ளிவொக தசொல்கிைது,   ன்  ம்பி ஆசயகலுறடய 
இரத் ப்பழிறய வொங்க அங்யக அவறன வயிற்ைியை குத் ிக் தகொன்று 
யபொட்டொன் என்று.  ஆனொல் என்ன நடந் து? அவன்  ம்பி ஆசயகல் உயியரொடு 
வந்து விட்டொனொ என்ன?  இந்  சம்பவம்  ொவதீுக்கு யயொவொப் மீது கடும் 
யகொபத்ற  ொன் வர றவத் து. 
 
கத் ிறய எடுத் வன் கத் ியொல் சொவொன் என்பது எவ்வளவு உண்றம! அப்யனர் 
யயொவொபின் சயகொ ரறனக் தகொன்ைொன்! யயொவொப் அப்யனறர தகொன்ைொன்! நீ 
எனக்கு எற  தசய் ொயயொ அற  உனக்கு நொன் தசய்யவன்! 
 
இது பறழய ஏற்பொட்டில் மட்டும் நடந்  ஒன்ைொ என்ன ? இன்றும் இப்படித் 
 ொயன நடந்து தகொண்டிருக்கிைது. 
 
யொறரயொவது பழிவொங்க கொத்துக்தகொண்டிருக்கிைொயொ? என்றன எப்படி 
ஏமொற்ைைொம், நொன் அவர்கறள ஏமொற்றுயவன் என்ை எண்ணம்! எனக்கு என்ன 
நடந் ய ொ அது அவர்களுக்கும் நடக்க யவண்டும் என்ை எண்ணம்! என் 
 றையில் கரிறயப் தகொட்டினொர்கள்  அவர்கள்  றையில் தநருப்றபக் 
தகொட்டுயவன் என்கிை எண்ணம்! 
 
பழிவொங்கு ல் என்ை ஆயு ம் இந்  உைகியையய மிகக்தகொடிய ஆயு ம்! அற  
றகயில் எடுக்கொய ! அது உனக்குரியது அல்ை என்று கர்த் ர் தசொல்லும் 
சத் த்ற க் யகள்! 
 
சிந் றன: கூடுமொனொல் உங்களொனமட்டும் எல்ைொ மனுஷயரொடும் 
சமொ ொனமொயிருங்கள். பிரியமொனவர்கயள பழிவொங்கு ல் எனக்குரியது. நொயன 
ப ிற்தசய்யவன் என்று கர்த் ர் தசொல்லுகிைொர். (யரொமர் 12:18,19) 

https://rajavinmalargal.com/2020/07/08/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d947-%e0%ae%ae%e0%af%86%e0%ae%af%e0%af%8d%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%95-%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%ae%b2%e0%af%88-%e0%ae%89%e0%ae%a3/
https://rajavinmalargal.com/2019/04/25/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d-672-%e0%ae%aa%e0%ae%b4%e0%ae%bf%e0%ae%b5%e0%ae%be%e0%ae%99%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%ae%b2%e0%af%8d-%e0%ae%a8%e0%ae%ae%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95/
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நொள் 39                        2 சொமுயவல் 3: 9-10  

 
அப்யனர் சவுைின் பறடத் றைவனொக இருந் வன். சவுைின் எ ிர்பொரொ  
மரணத்துக்கு பின், அவன் சவுைின் குடும்பத்துக்குத்  ன் ஆ ரறவத் த ொடர்ந்து 
தகொடுத் ொன். அவன் ய வன்  ொவதீுக்குக் தகொடுத் ிருந்  வொக்குத் த் த்ற  
நன்கு அைிந் ிருந் ொன் என்று இன்றைய யவ ொகமப்பகு ி நமக்குத் 
த ரிவிக்கிைது. 
 
ஏழறை வருடங்கள் சவுைின் குடும்பம் ரொஜ்யபொரத்ற த் த ொடர அவன் 
அவர்களுக்குப் பக்க பைமொக இருந் ொன். அவன் தசொற்யகட்டு எப்பிரொயீம், 
தபன்யமீன் யகொத் ிரங்கள் மொத் ிரம் அல்ை, யூ ொ  விர அறனத்து 
யகொத் ிரங்களும், சவுைின் இறளய குமொரனொகிய இஸ்யபொயசத்ற   ங்கள் 
ரொஜொவொக ஏற்றுக்தகொண்டனர். 
 
ஆனொல் ஒருநொள் இஸ்யபொயசத்  னக்கு பக்கபைமொயிருந்   ன் நண்பனொகிய 
அப்யனரின் யபறரக் தகடுக்கத் துணிந் ொன்.. அப்யனரின் தபயர் தகட்டது, 
அப்யனறரப் பற்ைிய கிசுகிசுப்பு ஊதரங்கும் பரவியது. ஒரு நல்ை நண்பன் 
இப்தபொழுது எ ிரியொக மொைிவிட்டொன். 
 
யவ ம் த ளிவொக தசொல்கிைது, அப்யனருக்கு ய வன் த ரிந்துதகொண்ட ரொஜொ 
யொதரன்று நன்கு த ரியும் என்று. ஆனொல் அற த் த ரிந்  ொகயவ கொட்டிக் 
தகொள்ளொமல் அவன் இஸ்யபொயசத்ற  ரொஜொவொக்கியது ஒருயவறள  னக்கு 
அ ிகொரமும், வல்ைறமயும் யவண்டும்  என்ப ொல் இருக்கைொம். ஆனொல் 
அவனுறடய  ிட்டம் அவனுக்கு எ ிரொகத்  ிரும்பியவுடந் ஒரு கணமும் 
கொத் ிரொமல் சவுைின் குடும்பத்ற  புைக்கணித்து விட்டு எ ிரியொன  ொவ ீின் 
பக்கம் வறை வசீுகிைொன்.  ொன் யொர் பக்கம் இருப்பது என்பது அவனுக்கு 
முக்கியமில்றை!  னக்கு வல்ைறமயும் அ ிகொரமும் யவண்டும் 
அவ்வளவு ொன்! 
 
சரித் ிரத் ில் இது ஒன்றும் பு ிது இல்றை! ஒரு நொட்டுக்கும் மற்தைொரு 
நொட்டுக்கும் மத் ியில் நடப்பது ொன். தபரிய வியொபொரிகள் மத் ியிலும் இது 
கொணப்படும்.  ஆனொல் எனக்கு மிகவும் மன வருத் ம் தகொடுக்கும் கொரியம் 
என்னதவன்ைொல் இது நம்முறடய சறபகளிலும் கொணப்படுவது ொன். 
மற்தைொருவருறடய ப விறய அல்ைது அ ிகொரத்ற  எப்படியொவது 
 ட்டிப்பைிக்க வறைவசீுகிைொர்கள்! ஒவ்தவொரு  ிருச்சறபயும் ய வனொகிய 
கர்த் ர் உைொவும் ஸ் ைம் என்பற யும், அவயர அங்கு ஆளுறக தசய்கிைொர் 
என்பற யும் மைந்து ப விக்கொகவும், அ ிகொரத்துக்கொகவும் எற யும் தசய்யத் 
துணிகிைொர்கள். 
 
அப்யனர் அ ிகொரத்ற த்  ட்டிப்பைிக்க நிறனத் யபொது யொர் இந்  பூமிறய 
ஆளுகிைொர் என்பற  மைந்ய  யபொய்விட்டொன். நொம் அந் த்  வறை தசய்யயவ 
யவண்டொம். 
 
சிந் றன: கர்த் ர் ரொஜரீகம் பண்ணுகிைொர் (சங் 97:1) அப்படியொனொல் நொம் ஏன் 
இந் ப் ப விக்கொக சண்றட யபொட யவண்டும்? 
 
 
 

https://rajavinmalargal.com/2020/07/08/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d947-%e0%ae%ae%e0%af%86%e0%ae%af%e0%af%8d%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%95-%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%ae%b2%e0%af%88-%e0%ae%89%e0%ae%a3/
https://rajavinmalargal.com/2019/04/17/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d-667-%e0%ae%aa%e0%ae%a4%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%af%88%e0%ae%a4%e0%af%8d-%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%9f%e0%ae%bf-%e0%ae%93%e0%ae%9f%e0%ae%be%e0%ae%a4/
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யவ ொகமத் ில் ஒன்று ய வனுறடய மொைொ  வி ிகள் அல்ைது பிரமொணங்கள் 
எழு ப்பட்டிருக்கும் அல்ைது அந்  பிரமொணத் ின்படி நடந்  சம்பவங்கள் 
எழு ப்பட்டிருக்கும். கர்த் ரொல் ஒரு தபொறுப்புக்தகன்று அபியஷகிக்கப்பட்ட 
ஒருவன் அந்  அபியஷகத்ற  அைட்சியம் தசய்யும்பட்சத் ில் ய வன் 
அவறனத்  ள்ளிவிட்டு அவன் ஸ் ொனத் ில் யவதைொருவறன 
ஏற்ப்படுத்துகிைொர்.  ள்ளிவிடப்பட்டவனின் சந்  ி ய வன் அவனுக்கு மொற்ைொக 
ஏற்படுத் ிய அந்  உண்றம ஊழியனிடத் ில் அப்பத்துக்கொக இரந்து, அவறன 
அண்டி வொழும் அவைம் ஏற்படும். 
 
அய யபொை சவுல் இரொஜொவொக அபியஷகிக்கப்பட்டு பின்னர்  னது 
கீழ்ப்படியொறமயொல் கர்த் ரொல்  ள்ளப்பட்டு அவன் ஸ் ொனத் ில்  ொவதீு 
அரசனொனொன். சவுைின் யபரனும், யயொனத் ொனின் மகனுமொகிய யமவியபொயசத் 
 ொவறீ  அண்டிக்தகொண்டு அவனொல் யபொஷிக்கப்படும் வொழும் நிறைக்கு 
 ள்ளப்பட்டற  நொம் யவ த் ில் வொசிக்கியைொம். ஆனொலும்  ொவதீு  னது 
நல்ை உள்ளத் ினொல் அவறன  னது குமொரறனப்யபொை நடத் ினொன். 
 
ஆக ய வறனயும் அவர்  ந்  அபியஷகத்ற யும் அைட்சியம் தசய்பவர்கள் 
மட்டுமல்ை, அவர்களது சந்  ியும் சிறுறமப்படும் என்பது வி ி. ஒருயவறள 
இந்  கட்டுறரறய வொசிக்கும் உங்கள் இரு யத்ற  இந்  உண்றம 
உறடக்குமொனொல், நீங்களும் உங்கள் அபியஷகத்ற  அசட்றட தசய்து 
ய வறன விட்டு விைகி இப்தபொது மனஸ் ொபப்படும் சூழைில் 
இருப்பீர்களொனொல் இது உங்களுக்கொன தசய் ி ொன். 
 

சிந் றன; நொம் பு ிய உடன்படிக்றகயின் கொைத் ில் வொழ்கியைொம். எல்ைொ 
பிரமொணங்கறளயும் விட யமைொனது கிைிஸ்து இயயசுவின் இரத் த் ொல் 
ஏற்பட்ட கிருறபயின் பிரமொணம். நீங்கள் உங்கள் அபியஷகத்ற , அறழப்றப, 
ஊழியத்ற  அசட்றட தசய் ிருந் ொலும், நீங்கள் மனந் ிரும்பி கர்த் ரொகிய 
இயயசுவிடம் சரணொக ி அறடந் ொல் அவர் உங்கறள மன்னித்து மீண்டும் 
உங்கள் வடீ்றடக் கட்ட, உங்களுக்கு ஒரு நிறையொன வடீ்றட ஏற்படுத்  
அவர் உண்றமயுள்ளவரொக இருக்கிைொர். உங்கள் சந்  ியும் உயர்த் ப்படும் 
என்ப ில் துளியும் ஐயமில்றை. ஏதனனில் அவர் மன்னிக்கிை ில் 
 றயதபருத்  ய வன். அல்யைலூயொ! 
 

https://rajavinmalargal.com/2020/07/08/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d947-%e0%ae%ae%e0%af%86%e0%ae%af%e0%af%8d%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%95-%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%ae%b2%e0%af%88-%e0%ae%89%e0%ae%a3/
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"ய வனுக்கு நல்ைது தசய்ய அல்ைது ய வறன கொப்பொற்ை யொரும் இங்கு 
ய றவயில்றை. அவருறடய வொர்த்ற களுக்கு அப்படியய கீழ்படியும் ஆட்கயள 
இங்கு ய வனுக்கு ய றவ." முற்ைிலும் உண்றம இற யய எல்ைொ 
ஊழியர்களும் பின்பற்ைினொல் ஆண்டவரின் யகொபத் ிைிருந்து  ப்பித்துக் 
தகொள்ளைொம், இல்றையயல் ஊசொவிற்க்கு நடந் ய  நமக்கும் 
 
2 சொமுயவல் 6 அ ிகொரம் 6 ,7ல் உள்ள வசனத் ின்படி உடன்படிக்றக தபட்டிறய 
த ொட்ட ினொல் கர்த் ர் ஊசொவின் யமல் யகொபம் தகொண்டு அடித்  ினொல் அவன் 
தசத் ொன். என்று யவ த் ில் பொர்க்கியைொம். இங்கு என்னுறடய யகள்வி என்ன 
தவனில் ய வனுறடய உடன்படிக்றக தபட்டி கீயழ விழ யபொகின்ைது என்ை 
எண்ணத் ில்  ொன் ஊசொ ப ைியபொய் அந்  தபட்டிறய பிடித் ொன் 
 
ய வனுடய கொரியங்களில்  ொந்ய ொன்ைி னமொக தசயல்படும் அயநகருக்கு 
எச்சரிப்றப தகொடுக்கும் தசய் ியும் இந்  ஊசொவின் கொரியத் ில் அடங்கியுள்ளது. 
 
ஒரு சிறு சம்பவம் நீங்கள் யகள்விபட்டிருக்கைொம்: ஒரு மு ைொளி  ொன் 
தசொல்லும் யவறைகறள தசய்வ ற்கு ஒரு யவறையொறள யவறைக்கு 
அமர்த் ினொர். அவரிடம் ஒரு குைிப்பிட்ட அளவு பணத்ற  தகொடுத்து ஒரு 
குைிப்பிட்ட கறடயில்யபொய் ஒரு குைிப்பிட்ட தபொருறள வொங்கி வரும்படி 
கட்டறளயிட்டொர். ஆனொல் அந்  யவறையொயளொ மு ைொளி தசொல்ைொ  
யவதைொரு கறடக்கு யபொய் அய  தபொருறள குறைந்  விறைக்கு வொங்கி வந்து 
மீ ம் கொறசயும் றகயில் தகொடுத்து மு ைொளி  ன்றன பொரொட்டுவொர் என்று 
எ ிர்பொர்த் ிருந் ொர். ஆனொல் மு ைொளியயொ அவறன யவறைறயவிட்டு 
தூக்கிவிட்டொர். 
 
அ ற்கு அவர் தசொன்ன கொரணம் "நொன் என்ன தசொன்யனயனொ அற  
தசய்வ ற்கு ொன் உன்றன யவறைக்கு அமர்த் ியனயன்ைி, உன்னுறடய 
இஷ்டப்படி தசயல்படுவ ற்கு அல்ை. இத் றன வருடம் இந்  த ொழிைில் 
இருக்கும் எனக்கு, எந்   ரமொன தபொருள் எந்  இடத் ில்  ரமொன விறைக்கு 
கிடக்கும் என்பது எனக்கு த ரியொ ொ என்ன? அ னொல் தசொல்வற  தசய்யொ  நீ 
யவறைக்கு ைொயிக்கற்ைவன்" என்ைொர். 
 
இதுயபொையவ இன்றைய கிைிஸ்துவத் ில் ய வன் என்ன தசொல்கிைொர் என்பற  
சரியொக கவனிக்கொமல், ய வனுக்கொக குறைந்  விறையில் ஆத்துமொக்கறள 
வொங்கிதகொடுக்க அயநகர் முன்வந்துள்ளனர்! அ னொல் சரியொன மனம் ிரும்பு ல் 
இல்ைொ , அ ிசயத்ற யும் அற்பு த்ற யுயம எ ிர்யநொக்கி இருக்கும் கூட்டங்கள் 
இன்று கிைிஸ்துவத் ில் அ ிகமொகியுள்ளது. 
 
ய வனின் கொரியங்கறள எப்படியொகிலும் நமது இச்றசயின் அடிப்பறடயில் 
தசய்வ ற்கு அது ஒரு கொய்கைி வியொபொரம் அல்ை. ஒவ்தவொரு கொரியமும் 
சரியொன கிரம முறைப்படி தசய்யப்படுவற யய ய வன் விரும்புகிைொர். அ ற்கு 
சரியொன கொரணங்கள் ய வனிடத் ில் உண்டு. 
 
சிந் றன: ய வ கட்டறளகறள மீைி ய வனுக்கு ஆ ொயம் தசய்யவொருக்கு 
"நீங்கள் எவ்விடத் ொயரொ அைியயன்" என்ை ப ியை தகொடுக்கப்படும். 
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 ொவதீு கர்த் ருறடய  கட்டறளகளுக்கு கீழ்ப்படியொமல் தசயல்பட்ட ொல் 
உயிரழந் ொன் வொைிபன் ஊசொ. கர்த் ரின் தபட்டிறயத் த ொட்ட ொல் ஊசொ 
உயிரழந் ற ப் பொர்த்   ொவதீு அற த்  ன் ஊருக்கு தகொண்டுவர பயந் ொன். 
 
ஒருமுறை தபைிஸ் ியர்  ொங்கள் றகப்பற்ைிய இந்  உடன்படிக்றக தபட்டிறய, 
கர்த் ர்  ங்கறள வொ ித்  ொல்  ிருப்பி அனுப்பினர். அப்தபொழுது கூட அவர்கள் 
ஒன்றும் கர்த் ர் இந் ப் தபட்டிறயக் குைித்து கூைிய வி ிமுறைகறளக் 
றகப்பிடிக்கவில்றை.  அந்  சமயத் ில் கர்த் ர் அவர்கறளத் 
 ண்டிக்கவில்றை. ஆனொல் யவ த்ற  அைிந்  இஸ்ரயவல் மக்கள்  வறு 
தசய் யபொது அவர்கள்  ண்டிக்கப்பட்டொர்கள். 
 
ஊசொவின் மரணத்துக்கு பின் கர்த் ருறடய தபட்டி ஓயபத்ஏய ொமின் வடீ்டியை 
றவக்கப்பட்டது.  எபிதரய தமொழியில் இந்  தபயரின் அர்த் ம் , ‘யவறையொள்’ 
என்பது. 1 நொளொ:13:13 ல் நொம் அவன் ஒரு யைவியன் என்று பொர்க்கியைொம். 
யவ த் ின்படி, யைவியர்கள் ொன் இந்  தபட்டிக்கு கொவைரொக 
இருந் ிருக்கயவண்டும். 
 
ஊசொவின் மரணத்துக்குபின் ஓயபத்ஏய ொம் இந் ப்தபட்டிறயத்   ன் 
வடீ்டுக்குள்  ஏற்றுக் தகொள்ளத்  யங்கியிருப்பொன் என்று நமக்கு எண்ணத் 
ய ொன்றுகிைது அல்ைவொ? ஆனொல் அவன் அற த்  ன் வடீ்டில் 
ஏற்றுக்தகொண்டது மட்டுமல்ை, அற  3 மொ ம் றவத் ிருந் ொன். கர்த் ர் அவன் 
வடீ்றட ஆசீர்வ ித் ொர் என்று பொர்க்கியைொம். 
 
இ ில் என்ன புரிகிைது? கர்த் ருறடய பிரசன்னத்ற  ஒயபத்ஏய ொம் 
 ன்னுறடய இல்ைத் ில் ஏற்றுக்தகொண்ட ொல் அவனும் அவனுறடய 
குடும்பமும் ஆசீர்வ ிக்கப்பட்டது. கர்த் ருறடய வொர்த்ற க்கு 
கீழ்ப்படியொறமயொல் சொபமும், அவருறடய பிரசன்னத்ற  ஏற்றுக்தகொண்ட ொல் 
ஆசீர்வொ மும் வந்து யசரும்! 
 
சிந் றன: இன்று கர்த் ருறடய பிரசன்னம் நம் வொழ்க்றகயிலும் நம் 
இல்ைத் ிலும் இருப்ப ொல் நொம் ஆசீர்வ ிக்கப்பட்டிருக்கியைொமொ? 
 
கர்த் ருறடய ஊழியத்துக்கு நம்றம முற்ைிலும் ஒப்புக்தகொடுத்து அவர் 
நடத்தும் பொற யில் நடந்து அவருறடய சித் த்துக்குள் நிறைத் ிருப்பய  
அவருறடய பிரசன்னம் நம் வொழ்வில் இருப்ப ின் அறடயொளம்! இதுயவ 
நமக்கு ஆசீர்வொ த்ற க் தகொண்டு வரும்! 

https://rajavinmalargal.com/2019/05/15/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d-685-%e0%ae%95%e0%ae%b0%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%9f%e0%af%88%e0%ae%af-%e0%ae%aa%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%ae%9a%e0%ae%a9%e0%af%8d/
https://rajavinmalargal.com/2019/05/15/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d-685-%e0%ae%95%e0%ae%b0%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%9f%e0%af%88%e0%ae%af-%e0%ae%aa%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%ae%9a%e0%ae%a9%e0%af%8d/
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 ொவதீு ரொஜொவொனொன்; மீகொறளத்  ிரும்பவும்  ன்னிடம் வரவறழத்தும் 
விட்டொன். இப்யபொது கித் ியனொகிய ஓயபத் ஏய ொமின் வடீ்டில் 
றவக்கப்பட்டிருந்  ய வனுறடய தபட்டிறய (2 சொமு.6:11)  ொவ ீின் நகரத்துக்கு 
மகிழ்ச்சியயொயட தகொண்டுவந் ொன். அடக்கமுடியொ  தபருமகிழ்ச்சி,  ன்றன 
மைந்து ஆனந்  நடனமொடினொன்  ொவதீு. ய வசமுகத் ியை  ொன் அற்பமொனவன் 
என்று எண்ணி, ரொஜ வஸ் ிரத்ற க் கழற்ைி, சணல்நூல் ஏயபொத்ற த் 
 ரித்துக்தகொண்டொன். இப்படியய சகை ஜனங்களும் மகிழ்ந் ிருந் யபொது, 
மீகொயளொ,  ொவறீ   ன் இரு யத் ியை அவம ித் ொள் என்று எழு ப்பட்டுள்ளது. 
மீகொள்  வைிவிட்டொள். கர்த் ருறடய தபட்டியின் மகிறமறய அவள் 
உணர்ந்துதகொள்ளவில்றை. 
 
ஒன்று, மீகொள்  ன் கணவறன அவம ித் ொள்; அடுத் து, ய வ சந்நி ொனத் ியை 
 ன்றன நீசனும் அற்பமுமொய்  ொழ்த் ிய ினிமித் ம் 
 ொவறீ   அவம ித்  ினொல், அவள் ய வறனயய அவம ித் ொள். இந்  
 வைொன இரு ய நிறனவினொல், பின்னர் அவள் உ ிர்த்  கடும்தசொற்களொல், 
தபரிய ஆசீர்வொ த்ற யய இழந் ொள். அவள் மரணமறடயுமட்டும் பிள்றள 
இல்ைொ ிருந் ொள். 
 
ஒரு இரு ய நிறனவு; அதுயவ, மீகொள்; சகை ஆசீர்வொ ங்கறளயும் 
இழந்துவிடக் கொரணமொகிவிட்டது. இன்று நமது நிறைறமயும் இது ொன். நொம் 
சுகயபொகத் ில் ஜவீிக்கைொம்; நற்கிரிறயகறளயும்,  ொன ருமங்கறளயும் 
தசய்யைொம். ஆனொல் நமது இரு யத் ின் நிறனவுகள் எப்படி இருக்கிைது? 
தசல்வப் தபருக்கில் ஜீவித் ொலும், ய வ பிரசன்னத் ில் நொம் அற்பரும் 
தூசிகளுயம என்பற  மைந்துவிடக்கூடொது. ய வனுறடய பிரசன்னத் ியை நொம் 
மகிழ்ந் ிருக்க ஏன் தவட்கப்படயவண்டும். அவரது அன்றப ருசித்  ஒருவனொல், 
அவரொல் விடு றையறடந்  ஒருவனொல்  னது மகிழ்ச்சிறய 
அடக்கிறவத் ிருக்கயவ முடியொது. நொயமொ, என்றனத்  ொழ்த்துகியைன் என்று 
தஜபிக்கின்ை அளவுக்கு நம்றமத்  ொழ்த்துவதுமில்றை;  ம்றம 
 ொழ்த்துகிைவர்கறள விட்டுறவப்பதுமில்றை. மீகொள் மு ைில் 
தவளிப்பறடயொக எதுவும் யபசவில்றை.  ன் இரு யத் ியை ொன்  ொவறீ  
அவம ித் ொள். பின்னர் ொன் யபசினொள். அவள் இரு யத் ில் நிறனத் ற யய 
ஆவியொனவர் கண்டொர். இல்றையொனொல் அது இந்  யவ த் ில் 
எழு ப்பட்டிருக்கொது. நமது இரு ய நிறனவுகள் ய வனுக்கு 
மறைவொனறவயல்ை; ஆகயவ, நமது இரு யத்ற  எல்ைொக் கொவயைொடும் 
கொத்துக்தகொள்ள ஜொக்கிரற யொயிருப்யபொமொக. ஏதனனில், நம் நிறனவுகறள 
அவர் தூரத் ிைிருந்து அைிகிைவரொயிருக்கிைொர் (சங்.139:2). 
 
தஜபம்: “பி ொயவ, உமது பிரசன்னத் ியை  ம்றமத்  ொழ்த் ி உமக்குள் 
மகிழ்ந் ிருக்கும் பிள்றளகறள இகழ்ந்து அற்பமொக எண்ணிய என்  வறை 
மன்னித் ருளும். இன்று உம் பொ ம் பணிகின்யைன். ஆதமன்.” 
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யவ த் ில் எழு ப்பட்ட விளக்கத் ின்படி பத்யசபொளின் கணவனொகிய உரியொ 
ஏத் ியர் என்ை சிறுபொன்றம இனத்ற  யசர்ந் வன். 
 
உரியொ இஸ்ரயவைில் வொழ்ந் ொலும் அவனுறடய முன்யனொரொகிய 
ஏத் ியர்  கொனொனியர். ஆபிரகொம் கொைத் ியையய இஸ்ரயவைில் வொழ்ந்  
மக்கள். இஸ்ரயவைர் கொனொனுக்குள் நுறழந் வுடன் கொனொறன 
சுத் ிகரிக்கும்படியொக உத் ரவிடப்பட்டது. ஆனொலும் இஸ்ரயவல் மக்களுக்கு 
உ வி தசய்  சிை பழங்குடியினர் அங்யகயய  ங்கறவக்கப் பட்டனர். 
 
உரியொ என்ை தபயருக்கு அர்த் ம் நமக்கு இற  இன்னும் விளக்குகிைது. உரியொ 
என்ைொல் ‘ கர்த் ர் என் தவளிச்சம்’ என்று அர்த் ம். அந் ப் தபயறர அவனுக்கு 
அளித்  அவனுறடய தபற்யைொயரொ அல்ைது மூ ொற யயரொ கர்த் றர 
ய வனொக ஏற்றுக்தகொண்டிருக்க யவண்டும்.  
 
இந் ப் பின்னணியில் நொம் பத்யசபொள் மணந்  உரியொவின் வொழ்க்றகறயப் 
பற்ைி படிக்கப் யபொகியைொம். இன்றைய யவ ொகமப் பகு ி நமக்கு உரியொவின் 
வொழ்க்றகயின் நொன்கு அம்சங்கறளக் கொட்டுகிைது. 
 

1. மு ைொவது உரியொ கர்த் ரின் உடன்படிக்றகப்  தபட்டிக்குத்  ன் வொழ்வில் 
மு ல் இடம் தகொடுத் ிருந் ொன். அவறனப் தபொறுத் வறர ரொஜொவும், அவன் 
ய சமும் கர்த் ரின் தபட்டிக்கு பின்னர் ொன் இடம் தபற்ைனர். 
 
2. இரண்டொவது அவன்  ன்னுறடய வொழ்க்றகயில் ய வனுறடய சித் த்ற  
பரிபூரணமொக ஏற்றுக்தகொண்டவன். அவன்  ொவறீ  யநொக்கி, இஸ்ரயவலும், 
யூ ொவும் கூடொரங்களில்  ங்கியிருக்கும்யபொது  னக்கும் அது ொன் சரி என்று 
நிறனத் ொன். 
 

3. உரியொ  ன்னுறடய யவறையில் உண்றமயும் உத் முமொனவன். 
யயொவொபின் நம்பிக்றகறயப் தபற்ை யபொர்வரீன். மற்ை வரீர்களுக்கு 
அவனுறடய உ வி ய றவப்பட்ட யபொது அங்கு இருப்பொன். 
 

4. உரியொ அறசக்க முடியொ  தகொள்றகசொைி. அவன்  ொவ ீிடம், நொன் அப்படி 
தசய்கிை ில்றை என்று உம்முறடய யபரிலும், உம்முறடய ஆத்துமொவின் 
யபரிலும் ஆறணயிட்டுச் தசொல்கியைன் என்று  ிட்டவட்டமொகச் தசொல்கிைற ப் 
பொர்க்கியைொம்.  ரொஜொயவ அவறன மொற்ை முயன்ைொலும் உரியொவிடம் அது 
தசல்ைவில்றை. 
 
சிந் றன: இந்  ஒருவசனத் ில் இந்  கொனொனிய, யவறு ம த் ிைிருந்து மனம் 
மொைிய உரியொ, ஒரு தவளியொள் கர்த் ரின் நிழைில் வந் வன், அவன் நம்பி 
வந்  வொனத்ற யும் பூமிறயயும் பறடத்  ய வனுக்கும்,  ன்னுறடய 
ஆவிக்குரிய வொழ்க்றகக்கு மு ைிடம் தகொடுப்பற ப் பொர்க்கியைொம். 
 
ய வனுறடய ரூபமொக நொம் மொறும் நொள்வறர யொரொலும், எதுவொகிலும் 
நம்முறடய விசுவொசத்ற  அறசக்கொமல் நொம் உரியொறவப் யபொை 
கர்த் றரயய முன்றவத்து, அவறரயய யநசித்து  நம்முறடய வொழ்க்றகப் 
பயணத்ற த் த ொடர யவண்டும் என்று தஜபிப்யபொமொ! 

https://rajavinmalargal.com/2019/07/30/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d722-%e0%ae%89%e0%ae%b0%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%be-%e0%ae%8e%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%b1-%e0%ae%92%e0%ae%b0%e0%af%81-%e0%ae%ae%e0%ae%a9%e0%ae%bf%e0%ae%a4%e0%ae%a9/
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நொத் ொன்  ொவ ீிடம் ஒரு கற யுடன் வந் ற ப் பற்ைி பொர்த்துக் 
தகொண்டிருக்கியைொம். இது ஏறழ, பணக்கொரனுறடய கற ! அந்  
பணக்கொரனிடத் ில் ஒரு வழிப்யபொக்கன் உணறவத்ய டி வருகிைொன். அவன் 
எந்  யவறளயில் வந் ொன், எப்படிப்பட்ட நிறையில் வந் ொன் என்று இந் க் 
கற யில் கூைப்படவில்றை. ஆனொல் அவனுக்கு உணவு ய றவப்பட்டது. 
 
என்ன தகொடூரம் இது! அந்  வழிப்யபொக்கனுக்கு உணவு சறமக்க 
 னக்குண்டொன அயநக ஆடு மொடுகளிைிருந்து ஒன்றை அடிக்க மன ில்ைொமல், 
அந்  ஏறழயுறடய அன்புக்குரிய ஆட்டுக்குட்டிறய அடித்து சறமக்கிைொன் 
என்று பொர்க்கியைொம். எப்தபொழுது அந்  வழிப்யபொக்கனுக்கு சறமயல் பண்ண 
யவண்டும் என்று  ன் மன ில் முடிவு தசய் ொயனொ அப்தபொழுய  அது 
 ன்னுறடய ஆட்டுக்குட்டி அல்ை, மொற்ைொனுறடயது என்றும் முடிவு தசய்து 
விட்டொன். 
 
அவன் அந்  ஏறழயுறடய ஆட்டுக்குட்டிறயப் பிடித்து அடித் ொன். யவ ம் 
நமக்கு கூறுகிைது இற த் ொன்  ொவதீு உரியொவுக்கு தசய் ொன் என்று. 
உரியொறவ யுத் த் ில் முன்னிறையில் நிறுத் ி, மற்ைவர்கறள பின்வொங்க 
தசய்து அவறன படுதகொறை தசய் ொன். 
 
நொன் மு ைில் நொத் ொன் ஒரு கற யயொடு  ொவ ீிடம் வந்  யபொது, அது  ொவதீு 
பத்யசபொறள  னக்கு தசொந் மொக்கியது ொன் என்று நிறனத்ய ன். ஆனொல் 
இந் க் கற யின் அம்சயம  ொவதீு உரியொறவ  ந் ிரமொக யுத் த் ில் 
படுதகொறை தசய் து ொன் என்று இப்தபொழுத் ொன் புரிந்து தகொண்யடன். 
 
பத்யசபொள் கர்ப்பவ ியொன தசய் ி யகட்டவுடயன  ொவ ீிற்கு இருந்  ஒயர 
பிரச்சறன அவளுறடய கணவன் உரியொ  ொன்.  ஆ ைொல் அவறன அடித்து 
தகொறை தசய்   ொவதீு அற ப்பற்ைி சற்றும் கவறைப்படொமல் பத்யசபொறளத் 
 ன் மறனவியொக்கிக்தகொண்டு வொழ்ந்து வந் ொன். 
 
நொம் நம்முறடய நடத்ற றயப் பற்ைி கவனித் ொல் நம்முறடய தசயல்கள் 
ஒவ்தவொன்றும் நம் கவனத்துக்கு வரும். ஆனொல் நம்முறடய ஒவ்தவொரு 
தசயலுக்கும் கொரணம் நம்முறடய இரு யத் ின் ஆழத் ில் மறைந்து கிடக்கும் 
எண்ணங்கள்  ொன்.  ொவதீு பத்யசபொறள  ன் அரண்மறனக்கு அறழத்து 
வந் து, ஏய ொ துக்கத் ில் இருந்  ஒரு வி றவக்கு ஆறு ல் தகொடுக்க அல்ை! 
யுத் த் ில் கணவறன இழந்  பத்யசபொளின் குழந்ற க்கு பொதுகொப்பு தகொடுக்க 
அல்ை! கர்த் ர்  ொவ ீின் உள்ளத்ற  அைிவொர்!  அவன் இரு யத் ின் 
எண்ணங்கறளயும், எண்ணங்களின் ய ொற்ைங்கறளயும் அவர் அைிவொர்! 
 
அ னொல் நொத் ொன்  ொவ ீிடன் கர்த் ர் அவன் இரு யத்ற  அைிவொர் என்று 
ஞொபகப்படுத் த் ொன்  வந் ொன். 
 
சிந் றன:  ஒரு நல்ை மரத் ிற்கு அ ின் யவர் எப்படியயொ அப்படித் ொன் நம் 
இரு யத் ின் எண்ணங்களும்!  தகட்ட எண்ணங்கள்  நம்முறடய 
ஆத்துமொவிற்கு விஷம் யபொன்ைது! கர்த் ர் உன்னுறடய உள்ளத் ின் ஆழத்ற  
அைிவொர்! உன்னுறடய ஒவ்தவொரு தசயலுக்கும் பின்னொல் ஒளிந்து 
தகொண்டிருக்கும் எண்ணத்ற யும் அைிவொர்!  
 

https://rajavinmalargal.com/2019/08/26/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d741-%e0%ae%8e%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%a3%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%a4%e0%af%8b%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%b1%e0%ae%a4%e0%af%8d/
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நொள் 46                     2 சொமுயவல் 12: 14, 15 

 
 
நீ சொகமொட்டொய் ஆனொல் உனக்குப் பிைந்  பிள்றள நிச்சயமொய்ச் சொகும் என்று 
தசொல்ைி நொத் ொன்  ன் வடீு  ிரும்பி விட்டொன்.  ொவதீு மனமடிவொல் 
தசத் வறனப்யபொை ஆகிவிட்டொன். கர்த் ர் அவனுறடய பிள்றளறய அடித் ொர். 
 
அந்  அருறமயொன சிறு குழந்ற றய  ன் வயிற்ைில் சுமந் து பத்யசபொள் 
 ொயன! குழந்ற  பிைக்கும்யபொது யபறுகொை வைிறய அனுபவித் து பத்யசபொள் 
 ொயன! கர்த் ர் அடித் யபொது அந் க் குழந்ற யின் இழப்றபயும் அனுபவித் து 
பத்யசபொளின்  ொய்றம  ொயன! அவளது மு ல் குழந்ற யின் இைப்பு அவறள 
எப்படி பொ ித் ிருக்கும்.  தபரும் மன யவ றனயும், துன்பமும் தபரிய மறை 
யபொை நின்ைன் பத்யசபொள் முன். 
 
இற ப் படிக்கும்யபொது நொன் கவனித்  ஒன்று என்னதவன்ைொல், கர்த் ர் 
உரியொவின் மறனவி  ொவதீுக்குப் தபற்ை ஆண்பிள்றளறய 
அடித் ொர் என்ைது.  கர்த் ர் பத்யசபொறள இன்னும் உரியொவின் 
மறனவியொகத் ொன் பொர்த் ொர். அவள்  ொவ ீின் அரண்மறனயில் இருந் து 
கர்த் ரின் பொர்றவயில் ஒரு அ ிக ஆறச தவைிப்பிடித்  ஒரு ரொஜொவின் 
 ிருட்டு தசயல் யபொைத் ொன் பட்டது. 
 
 ொவதீு  ன்னுறடய பொவத்ற  நிறனத்து மனம் கைங்கினொலும் அ ன் 
விறளவுகள் பின் த ொடர்ந் ன. இங்கு நொம் மைந்ய  யபொகிை ஒயர ஒரு கொரியம், 
ஒரு  ொயொக, ஒரு தபண்ணொக பத்யசபொளின் இரு யமும்  தநொறுங்கிப் 
யபொயிற்று என்பற த் ொன்! 
 
பத்யசபொறள  ொவதீு அறழத்து வர ஆள் அனுப்பிய யபொது நொன் அங்கு 
இல்றை!  அந் ப் தபண்றண  ொவதீு  ன் இச்றசக்கொக 
உபயயொகப்படுத் ினயபொதும் அந்  அரண்மறனயின் நொன்கு சுவருக்குள் நொன் 
இல்றை! ஒருயவறள அவள் ரொஜொறவ  டுத் ிருக்கைொயமொ? அதுவும்  எனக்குத் 
த ரியொது. ஆனொல் இப்தபொழுது அவள் அனுபவிப்பது –  ன்னுறடய பொவத் ொல் 
மனதமொடிந்து தசத் வறனப்யபொை இருந்  கணவன், கர்த் ரொல் அடிக்கப்பட்டு 
உயிரிழந்   ன்னுறடய மு ல் பிைப்பு! 
 
இற விட தபரிய மறைறய உங்கள் வொழ்க்றகயில் பொர்த் துண்டொ? 
மறைகறளயும் பள்ளத் ொக்குகறளயும் நொம் கடக்கும்யபொது அறவ கடினமொய்த் 
ய ொன்ைைொம். ஆனொல் அறவ நம்றம விசுவொசத் ில் உறு ியொக்க, நம்றம 
அவருறடய வழிப்படுத் ,  கர்த் ர் எடுக்கும் ஆயு ம் என்பற  மைந்து 
விடக்கூடொது! 
 
சிந் றன: இன்று ஒருயவறள பத்யசபொறளப்யபொை தபரிய மறைறயயும், 
பள்ளத் ொக்றகயும் நீ கடந்து தகொண்டிருக்கைொம்! கர்த் ர் உன்றன ஒருயவறள 
தபொன்றன புடமிடுவது யபொை புடமிட்டுக் தகொண்டிருக்கைொம்! 
 
யசொர்ந்து யபொகொய ! இது கர்த் ர்  ொம் யநசிக்கும்  ம்முறடய பிள்றளகளுக்கு 
மட்டுயம தகொடுக்கிை சிகிச்றச!  
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நொள் 47                        யயொசுவொ — 1 சொமுயவல்  

 

யயொசுவொவின் புத் கம் இறளப்பொறு ல் பற்ைிய ஒரு இறையியல் 
கருப்தபொருறளக் தகொண்டுள்ளது. இஸ்ரயவைர்கள், 40 ஆண்டுகளொக 
வனொந் ரத் ில் அறைந்து  ிரிந் பின், கொனொன் ய சத் ில் ய வன் 
அவர்களுக்கொகத்  யொர் தசய் ிருந்  இறளப்பொறு லுக்குள் நுறழந் ொர்கள். 
எபியரயர் புத் கத் ின் எழுத் ொளர் இந்  சம்பவத்ற  கிைிஸ்துவில் 
ய வனுறடய இறளப்பொறு லுக்குள் நுறழவற த்  டுக்கும் அவிசுவொசம் என்ை 
எச்சரிக்றகறய கூை இந்  சம்பவத்ற ப் பயன்படுத்துகிைொர் (எபிதரயர் 3:7-12)  
 
இஸ்ரயவறை வழிநடத்  ஒரு குமொரறனப் தபறுவொய் என்று சிம்யசொனின் 
 ொய்க்கு அைிவித் ிருப்பது, இயயொசுவின் பிைப்பு மரியொளுக்கு அைிவித் ற  
முன்னைிவிப்ப ொகும். ய வன்  ம்முறடய தூ றன இரு ஸ் ிரீகளுக்கும் 
அனுப்பி, அவர்கள் “கர்ப்பமொகி ஒரு குமொரறனப் தபறுவொர்கள்” என்று தசொன்னொர் 
அவர்கள் ய வனுறடய மக்கறள வழிநடத்துவொர்கள்.  
 
ய வனுறடய ஜனங்கள் பொவம் தசய் யபொதும், அவறர நிரொகரித்  யபொ ிலும் 
ய வனுறடய இரக்கமுள்ள மீட்பு, சிலுறவயில் மரித்  கிைிஸ்துவின் 
சித் ிரத்ற  முன்றவக்கிைது.  ம் ஜனங்கறள  ம்றம நம்புகிை அறனவறரயும் 
அவர்கள் பொவத் ிைிருந்து விடுவிப்ப ற்கொக இயயசு மரித் ொர்.  
 
ரூத் புத் கத் ின் ஒரு முக்கிய கருப்தபொருள் உைவின்முறை-மீட்பர் ஆகும். 
ரூத் ின் கணவரின் அடுத்  உைவினரொன யபொவொஸ், ஒரு வைிய உைவினறர 
அவனது சூழ்நிறைகளிைிருந்து மீட்ப ற்கொக  னது கடறமறயச் தசய் ொன் 
(யைவி. 25:47-49). இந்  கொட்சிறய கிைிஸ்து மீண்டும் தசய்கிைொர், அவர் நம்றம 
ஆவிக்குரிய ரீ ியில் வைியவர்களொக உள்ளவர்களின் பொவத் ின் 
அடிறமத் னத் ிைிருந்து மீட்டுக்தகொள்கிைொர். நம்முறடய பரயைொகப் பி ொ 
 ம்முறடய குமொரறன சிலுறவயில் மரிக்கும் படியொக அனுப்பினொர், இ னொல் 
நொம் ய வனுறடய பிள்றளகளொகவும் கிைிஸ்துவின் சயகொ ர சயகொ ரிகளொகவும் 
ஆகிவிட்யடொம். நம்முறடய மீட்பரொக இருப்ப ன் மூைம், நொம் அவருறடய 
உைவினர்களொக மொறுகியைொம். 
 
1 சொமுயவல் 2:1-10-ல் அன்னொளின் தஜபம் கிைிஸ்துறவப் பற்ைிய பை 
 ீர்க்க ரிசன குைிப்புகறளக் தகொண்டுள்ளது. அவள் ய வறன  ன் பொறை என்று 
புகழ்கிைொள் (வச. 2), நம்முறடய ஆவிக்குரிய வடீுகறள நொம் கட்டிதயழுப்ப 
யவண்டிய பொறை இயயசு என்று சுவியசஷக் கணக்குகளிைிருந்து நொம் 
அைியவொம். பவுல் இயயசுறவ யூ ர்களுக்கு "இடறு ற்கொன பொறை" என்று 
குைிப்பிடுகிைொர் (யரொமர் 9:33). கிைிஸ்து "ஆவிக்குரிய பொறை" என்று 
அறழக்கப்படுகிைொர், அவர் இஸ்ரயவைருக்கு வனொந் ரத் ில் ஆவிக்குரிய 
பொனத்ற  வழங்கினொர், அவர் நம்முறடய ஆத்துமொக்களுக்கு "ஜவீ  ண்ணறீர" 
வழங்குகிைொர் (1 தகொரிந் ியர் 10:4; யயொவொன் 4:10). அன்னொளின் தஜபம் பூமியின் 
முறனகறள நியொயந் ீர்க்கும் கர்த் றரக் குைிப்பிடுகிைது (வச. 2:10), மத்ய யு 
25:31-32ல் இயயசுறவ மனுஷகுமொரன் என்று குைிப்பிடுகிைது, அவர் 
அறனவறரயும் நியொயந் ீர்க்க மகிறமயுடன் வருவொர். 
 
சிந் றன. நொம் வொசித்  பொகங்களில், க ொபொத் ிரங்களில் ய வனின் 
தசயறையும் இயயசு கிைிஸ்துவில் நிறையவைின வசனங்கள், முன்னிழல்கறள 
எவ்வொறு கொண்கியைொம், புரிந்துக்தகொண்டிருக்கியைொம் என்பது சிந் ியுங்கள்.  
 

https://rajavinmalargal.com/2020/07/08/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%b4%e0%af%8d947-%e0%ae%ae%e0%af%86%e0%ae%af%e0%af%8d%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%95-%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%ae%b2%e0%af%88-%e0%ae%89%e0%ae%a3/
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