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தி நேஷனல் நேபர் ட்ரிப்யூன், மார்ச் 18, 1915 

(The National Labor Tribune, March 18, 1915) 

 

முறையான மற்றும் முறையற்ை - உபாவசங்களும் 

விருந்துகளும் 

 

ோஷ்வில்லி, டென்னசி, மார்ச் 14, 

அன்று பாஸ்ெர் ரசல் இங்கு இரு 

நேவச்டசய்திகளை வழங்கினார். மத். 6:16 - 

இல் இருக்கும் டசய்திேளன இங்கு ோங்கள் 

பதிவிடுகின்ந ாம், “நீங்கள் 

உபவாசிக்கும்பபாது, ... முகவாடலாய் 

இராபேயுங்கள்.” அதின் ஒரு பகுதியாக 

கூறினது யாடேனில்: 

இநயசுவினுளெய மரணத்தின் 

ஆண்டுவிழாவிற்கு முந்ளேய ோற்பது 

ோட்கைானது உபவாசமிருக்கும் டேந்து 

காேமாக சிே கிறிஸ்ேவ ஜனங்களிளெநய 

நீண்ெ காேமாகநவ ஒரு நிளேயான விதியாக 

இருந்து வந்துள்ைது. அது டேய்வீக 

கட்ெளையில்ளே, ஆனநபாதிலும், அதிகபட்சம், ஒரு பரிந்துளரயாக இருந்து, செங்காகப் 

பேளர ஈர்த்து வந்துள்ைது. டபரும்பாோநனார் ஆவிக்குரிய நோக்கங்டகாண்ெவர்கைாக 

இராேதினால்,  மற்ட ல்ோ ேற்காரியங்களைப் நபாேநவ, இதுவும் ேவ ாகப் புரிந்து 

டகாள்ைப்பட்டு ேகாேவிேமாய் பயன்படுத்ேப்பட்டு வருகின் து. இேளனப் 

பு க்கணிப்போல் ேண்பர்கைது கண்ெனத்திற்கு இவர்கள் ஆைாக்கப்படுவதும், அநேசமயம் 

அளேக் களெப்பிடிப்பதினால் அவர்களுக்கு நேவனிெமிருந்து சிே ேயவு கிளெக்கும் 

அல்ேது எப்படியாவது இறுதியில் ஆோயத்ளேநய ேரும் என்போக, சரியாக ேங்களுக்நக 

டேரியாே பாவங்களின் சரியான ேண்ெளனயிலிருந்து சிறிது ேைர்வு கிளெக்கும் என 

ேம்பும்படிக்கும், இவர்களில் பேருக்கு இது ஒரு கட்ெளையாகநவ இருந்து வருகின் து. 

இத்ேளகய, நேவனுக்கு பிரியமல்ோே மற்றும் பயனற்  ேனிப்பட்ெ மாயமாேமான 

ஒப்புக்குச்டசய்கி /ஈடுபாெற்  உபவாசத்திற்கு ோம் ஒரு உோரணத்ளேத் ேருகிந ாம். 

டேந்து காே உபாவசத்ளேக் களெப்பிடிப்போகக் கூறிய ஒரு பரிச்சயமான ேபரிெம், 

உபவாசத்தின்நபாது ஒரு குவளைக் காபி மாத்திரநம 

குடிக்க நவண்டுடமன அறிவுறுத்ேப்பட்டிருந்ேது. 

அவர் ேனது மனசாட்சியுென் ஒருவிே சமரசம் டசய்து 

டகாண்டு, அேன்மூேம் அவர் ேனது காபிளய ஒரு 

கிண்ணத்தில் டபற்றுக்டகாண்ொர். இரண்டு குவளை 

எடுத்துக் டகாண்டிருந்ோல் எவ்வைவு இருக்குநமா 

அநே அைவிைான காபிளய இப்நபாது அவர் 

டபற்றிருந்ோர், எனினும் கர்த்ேர் இத்ேளகய 

ஏமாற்றிளனக் கவனிக்க மாட்ொடரன்றும், 

அத்ேளகய மாய்மாேமான உபவாசத்திற்கு ேனக்கு 

பேனளிப்பாடரன்றும் நிளனத்ோர். 
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கர்த்ேருளெய பார்ளவயில் மாயக்காரளர விெ நவட ந்ே காரியமும் 

அருவருப்பானோக இருப்பதில்ளே. பரம்பளரயாக/மரபுவழியாக ஒருவர் எவ்வைவு 

பேவீனமாக அல்ேது விழுந்துநபாயிருந்ோலும் சரி, நேவனுக்குப் பிரியமாக இருக்க 

நிளனக்கும் அளனவருநம டபற்றிருக்க நவண்டிய ஒரு குணம் நேர்ளமயாகும். இநயசு 

ேமது பிரசங்கத்தில், மற்ட ல்ோ பாவங்களை விெவும், அநேகமாக, மற்ட ல்ோ 

பாவங்களைப் நபாேவும் மாயமாேத்ளேயும் கண்ெனம் டசய்திருந்ோர். 

கிறிஸ்ேவர்களுக்கான முேல் பாெநம, எல்நோரிெமும், பண விவகாரங்களில் 

மாத்திரமல்ே, வார்த்ளேகள், எண்ணங்கள் உட்பெ எல்ோவற்றிலும் நேர்ளமயாக இருக்க 

நவண்டும் என்பநேயாகும். 

நவோகமமானது டேந்து காேத்ளேப் பரிந்துளரக்கவில்ளே என் ாலும், 

அப்நபாஸ்ேேர்கள் உபவாசத்ளேப் பரிந்துளரக்கநவ டசய்கின் ார்கள். “உபவாசங்களிலும் 

... விளங்கப்பண்ணுகிபைாம்”, மீண்டுமாக “அபேகமுறை உபவாசங்களிலும்” (2 ககாரி. 6: 4, 5; 

11:27) எனப் பரிசுத்ே பவுல் எழுதியுள்ைார். டவளிப்பளெயாக சுயத்திளன 

பலிடசலுத்துவதின் இயல்பில் (nature) இருக்கக்கூடிய ஒன்ந  உபவாசமாகும், அஃது 

கட்ெளையிெப்பட்ெ ஒரு காரியமல்ே, மா ாக நேவ ஊழியத்தில் அதிக டசயல்தி னுக்கான 

அல்ேது ேமது ஆவிக்குரிய புதிய சுபாவத்தின் ேேன்களுக்காகவும் ேமது அபூரண மரண 

சரீரங்கள் மீோன அதிக கட்டுப்பாட்ளெக் டகாண்ெவரும் நோக்கத்துெனும், 

உபவாசடமன்பது ஆத்துமாளவ நேவனுக்குத் ோனாக முன்வந்து வழங்குவோகும். 

 

கபாருத்ேமான/சரியான கலந்து கால சிந்ேறனகள் 

டமய்யாகநவ, டேந்து காேத்தின்நபாது உபவாசத்திற்கு ஆேரவாக பே விஷயங்கள் 

நபசப்பெோம். உெோநராக்கியத்தின் அடிப்பளெயில் மாத்திரநம இது ேன்ளம 

பயக்கக்கூடியோய் இருக்கின் து, குறிப்பாக, வசதிமிக்கவர்கள் மற்றும் ேன்கு 

நபாஷிக்கப்பட்டுள்ை அளனவரும், வசந்ே காேத்தில் உபவாசமிருந்ோல், அல்ேது 

இள ச்சிகள், இனிப்புகள், இனிய மாவுப்பண்ெங்கள் நபான் வற்ள  

குளிர்காேத்தின்நபாது புசிக்க முளனந்ேளேப் நபாே ோராைமாக சாப்பிடுவதிலிருந்து 

ேங்களைத் ேடுத்து இப்நபாது அவர்களின் இயல்பான பசியிளன விெவும் குள வாகச் 

சாப்பிட்ொல் ேன்ளம பயக்கக்கூடியோய் இருக்கும். இப்நபாக்கிளனத் டோெர்ந்து 

பின்பற்றினால் கட்டிகள், பருக்கள், கல்லீரல் குள பாடுகள், காய்ச்சல் மற்றும் 

மருத்துவச்சீட்டுகள் நபான் ளவகள் டபரிதும் குள க்கப்படும். டேந்துகாே வழக்கத்தின் 

உண்ளமயான நிறுவுேலுென் டோெர்புளெயோக இருக்கக்கூடிய இதுநவ நகள்வியின் 

ேளெமுள க்குரிய பாகமாகும் (practical side). 

ஆனநபாதிலும், கிறிஸ்ேவர் உபவாசத்திலிருந்து 

மிகவும் ஆழமான, ஆவிக்குரிய அர்த்ேத்ளே அனுகூேமாக 

எடுத்துக் டகாள்ைோம். அவர் ோற்பது ோைைவும், 

இரட்சகர் சிலுளவயில் அள யப்படுவேற்கு முந்ளேய 

அவரது அனுபவங்களை நிளனவுக்குக்டகாண்டுவரோம். 

ோம் சிலுளவயில் அள யப்படுவேற்கு சற்று முன்னநர 

இநயசுவானவர் கர்த்ேருளெய இராப்நபாஜனத்ளே 

நிறுவினார் என்பளேயும், ஆதிக்காே திருச்சளபயில் 

இருந்ே வழக்கம் நபாேநவ, ேம்முளெய 

பின்னடியார்களிளெநய வருொந்திர 

நிளனவுகூருேலுக்கான சரியான நேதி என அத்நேதிளய 

சுட்டிக்காட்டியளேயும் அவர் நிளனவுகூரோம். 
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வருெத்தின் இந்ேப் பருவத்தில் மீட்பருளெய நசாேளனகளை அவர் அனுோபத்துென் 

நிளனவுக்குக்டகாண்டுவரோம், நமலும் இநயசுவினுளெய உென்படிக்ளகயின் 

பின்னடியார்கள் அளனவரும் அவருளெய பாடுகளின், அவமானத்தின், ேவ ாகப் 

புரிந்துடகாள்ைப்படுேலின், ேவ ாக சித்ேரித்ேலின், அவதூறின், நிந்ேளனயின், மரணத்தின் 

பாத்திரத்ளேயும் நிளனவுக்குக்டகாண்டுவரோம். இது இநயசுவின் விநசஷத்ே நசாேளன 

காேமாக இருந்ேபடியால், அவளரப் பின்பற்றுபவர்களிளெநயகூெ 

ஆரம்பகாேத்திலிருந்து இப்நபாது வளரயிலும் இது விநசஷித்ே பரீட்ளச, நசாேளன, 

பிரித்ேலின் காேமாக இருக்கி டேன்பளேயும் அவர் நிளனவுக்குக்டகாண்டுவரோம். 

இந்ேப் பல்நவறு சீரிய நயாசளனகைளனத்தும், மீட்பருளெய மரணத்தின் ஆண்டு 

நிள வுக்கு முந்ளேய காேகட்ெத்தின்நபாது உபவாசத்ளேக் களெப்பிடிக்கத்ேக்கோக, 

உண்ளமயான நேவ ஜனங்களை ேகர்த்ேச்டசய்யும். குறிப்பாக நேவனிெம் டேருங்கி 

நசர்வேற்கான வாஞ்ளசயினால் இதுநபான்  ஒரு உணவுக்கட்டுப்பாட்ளெக், 

உபவாசத்ளேக் களெப்பிடிப்பதில், “பேவனிடத்தில் பசருங்கள், அப்கபாழுது அவர் 

உங்களிடத்தில் பசருவார்” என்னும் நவோகமப்பூர்வ அறிவிப்புக்கு இணங்கிய 

முடிவுேனிற்கு அவர்கள் நிச்சயமாகப் பங்களெகி வர்கைாய் இருப்பார்கள். 

 

உோரணமான ஓர் உபவாசம் 

எவ்வளகயான உணவிளன 

உட்டகாள்ைோம் என்பளேக் குறித்நோ அல்ேது 

எந்ேைவில் உட்டகாள்ைோம் என்பளேக் குறித்நோ 

ோங்கள் எந்ே ஆநோசளனயும் வழங்குவதில்ளே. 

இதுநபான்று சரீர ரீதியில் பேவீனமான நிளேயில் 

ஜனங்கள் இருக்கி ார்கள் என்றும், அத்ேளகநயார் 

ேங்கைால் உட்கிரகித்துக்டகாள்ைக்கூடிய 

ஊட்ெச்சத்துக்களைத் ேவிர்ப்பது முற்றிலும் 

ேவ ானோகும். மனதும் அறிவும் ஒன்றிளணந்து 

உபவாசத்தின் இந்ே விஷயத்ளேத் தீர்மானிக்க 

நவண்டும்.  

மூன்று வாரங்கைாகிய ோட்கள் நிள நவறுமட்டும் ோன் ருசிகரமான அப்பத்ளேச் 

புசிக்கவில்ளே என்றும், அநேநவளையில் ேன்ளன குழப்பிக்டகாண்டிருந்ே 

விஷயங்களைக் குறித்து டஜபத்தில் நேவளன ோடிக்டகாண்டிருந்ேோகவும் தீர்க்கேரிசியான 

ோனிநயல் ேமக்கு ஒரு குறிப்ளபக் டகாடுக்கி ார். அவரது உத்திநயாகபூர்வ பேவியில், 

இராஜ்யம் வழங்கிய சி ந்ேளவகைால் சூழப்பட்டிருந்ோர். எனினும் மனம் மற்றும் சரீர 

டபேத்திளனப் பராமரிக்கத் ேனது சரீர அளமப்பிற்கு முற்றிலும் நேளவப்படும் உணநவாடு 

ேன்ளனக் கட்டுப்படுத்திக் டகாண்ொர்; ேனது சரீர இயக்கத்திளன ேளெடசய்யும், 

சிந்ளேயிலும் சரீரத்திலும் ேன்ளன மந்ேமாக்கும், ேனது வழக்கமான நவளேயிளனச் 

டசய்யாேவாறு ேன்ளனத் ேடுக்கும்வண்ணமாகயிருந்ே எேளனயும் மிகுதியாக 

புசிக்காமலிருந்ோர், கூடுேோக, ஞானத்திற்கான ேனது விநசஷித்ே டஜபங்களுக்காகவும் 

மிகுதியாக புசிக்காமலிருந்ோர். ோமளனவரும்கூெ இந்ே நவோகம உோரணத்திலிருந்து 

ஒரு ேல்ே பாெத்திளனப் டபற்றுக்டகாள்ைோம். 

இநயசு ேம்முளெய சீஷர்களுக்கு உபவாச வழக்கத்திளனப் பின்பற்றும்படியாக 

நபாதிக்கவில்ளே. சிேர் “பயாவான் ஸ்ோனகனும் அவருறடய சீஷர்களும் 

உபவாசிக்கிைார்கள்” என்றும், பரிநசயர்கள் முேோநனார் உபவாசிக்கி ார்கள் என்றும், 

“ஆனால் இபயசுவின் சீஷர்கபளா உபவாசியாமலிருக்கிைகேன்னகவன்று.” நபான்  
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வசனங்களில் இந்ே விஷயம் எடுத்துளரக்கப்படுகின் து. உபவாசியாமலிருக்கிைகேன்ன? 

என்  நகள்விக்கு, ஏற் காேம் இதுவல்ே என்று இநயசு பதிேளித்ோர். அக்காேத்தில் 

உபவாசத்திற்குப் பதிோக, அவர்கள் ஒரு விருந்திளனநய உண்டுடகாண்டிருந்ோர்கள். 

மணவாைன் அவர்களுென் அப்நபாதிருந்ோர். துக்கநமா கவளேநயா அறியாதிருந்ோர்கள். 

அவர்களின் நேளவகைளனத்திற்கும் ஏற்பாடுகள் டசய்யப்பட்டிருந்ேன; அவர்கள் டேய்வீக 

சத்தியம் மற்றும் கிருளபயின் நீரூற்றில் ோகந்தீர்க்கப்பட்டுக்டகாண்டிருந்ோர்கள்; அவர்கள் 

நித்திய ஜீவனுக்கான அற்புேமான வார்த்ளேகளை இேவசமாகப் 

புசித்துக்டகாண்டிருந்ோர்கள், அேற்நகற்ப மற் வர்களைப் நபாே அவர்கள் உபவாசிக்க 

அவசிமற்றிருந்ோர்கள். 

ஆனநபாதிலும், இது அவர்கள் 

சம்பூரணமாக ஜீவித்ோர்கடைன 

அர்த்ேப்படுத்ோது;  ஏடனன் ால், இரண்டு 

சந்ேர்ப்பங்களில், இநயசு திரைாநனாருக்கு 

எளிய அப்பங்களையும் மீன்களையும் 

புசிக்கக்டகாடுத்ே பின்னும், அற்புேமாக 

அளவகள் அதிகரிக்கநவ டசய்ேன, 

அேன்பின்னர் மீந்ேளவகளைச் நசகரிக்கும்படி 

ேம்முளெய சீஷர்களை அவர் வழிேெத்தினளே 

ோம் நிளனவுகூரோம்; இங்கு மீந்ேளவகள் பே 

ோட்களுக்குத் ேங்கைது டசாந்ே உணவிற்கான 

விநிநயாகமாக அவர்களுென் எடுத்துச் 

டசல்ேப்பட்ென. இது, டவளிப்பளெயாக இல்ோவிட்ொலும், ஒரு ேளெமுள க்குரிய 

உபவாசநமயாகும். மணவாைன் அவர்களை விட்டு எடுபடும் ோட்கள் வரும் என்றும், 

“அப்கபாழுது உபவாசிப்பார்கள்” என்றும் இநயசு அறிவித்ோர். (மத். 9:15) கர்த்ேர் 

சிலுளவயில் அள யப்பட்ெ உெநனநய அவர்களின் உபவாசம் மற்றும் டஜபத்திற்கான 

ோட்கள் ஆரம்பமாகி, ஒரு டேந்து காே பாணியில் டவளிப்பளெயான அனுசரிப்பாகநவா, 

அல்ேது ேங்கள் இருேயங்களில் ேங்களுக்கு மாத்திரம் டேரிந்திருக்கும் வண்ணமாகநவா, 

அன்றிலிருந்து இன் ைவும் டோெர்ந்து டகாண்டு வருக்கின் ன. இநயசுவின் 

பின்னடியார்கைளனவரும் உபவாசம், அோவது சுயத்திளன டவறுத்ேளேக் 

களெப்பிடிக்கநவ டசய்கி ார்கள்; இல்ளேடயன் ால் நிச்சயமாக அவர்கள் ஆவிக்குரிய 

ரீதியில் விருத்தியளெந்திருக்கமாட்ொர்கள். 

 

கிறிஸ்ேவரின் நித்திய விருந்து 

உபவாசடமன் ால் நபாஜனத்திற்கு மாத்திரநம டபாருந்தும் என்று கருதுவது 

ேவ ானோகும்; இது உண்ளமயில் எல்ோவற்றிற்குநம டபாருந்ேக்கூடிய ஒன் ாகும். அேன் 

விசாேமான அர்த்ேத்தில் பார்த்ோல், இது ஆவிக்குரிய சுபாவமானது இன்னும் 

முழுளமயாக டபேனளெய நவண்டுடமன்கி  நோக்கத்தில் சுயத்திளன டவறுத்ேலும், 

மாம்சத்தின் இச்ளசகளை மறுப்பளேயும் குறிக்கின் ோகும். டஜபத்திற்கும் ஆவிக்குரிய 

விஷயங்களைக் கருத்தில் டகாள்வேற்கும், ேங்களை முழுளமயாக 

ஈடுபடுத்திக்டகாள்ளும்படி புருஷர்களும் மளனவிகளும் எப்டபாழுோவது (occasionally) 

பிரிந்திருக்கோடமன்கி  அப்நபாஸ்ேேரின் ஆநோசளனயில் இளேப்பற்றி டேளிவாகக் 

காட்டுகின் ார். (1 ககாரி. 7:5) உண்ளமயான கிறிஸ்ேவன் ஒவ்டவாரு ோளும் சுயத்திளன 

டவறுத்திடும் ஜீவியத்ளே டமய்யாகநவ ஜீவிப்பவராக இருப்பார். “மாம்சத்தின்படி 

பிறைத்ோல் சாவீர்கள்; ஆவியினாபல சரீரத்தின் கசய்றககறள அழித்ோல் பிறைப்பீர்கள்.” 
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என்னும் அப்நபாஸ்ேேரின் வார்த்ளேகளை அவர் நிளனவில் ளவத்திருப்பார். புதிய 

சுபாவத்தின் ேேனுக்காக இத்ேளகய மாம்சத்திளன அழித்ேலும், மாம்சத்தின் பல்நவறு 

வளகயான நவட்ளகயின் அல்ேது நபாக்குகளின் சுய டவறுத்ேல்கைளனத்தும் 

உபவாசங்கநை ஆகும். 

நிச்சயமாக கிறிஸ்ேவர்களுக்கு உகந்ே நிளேளம யாடேனில், ஆவிக்குரிய ரீதியில் 

ேங்களைச் சி ப்பான நிளேளமயில் ளவத்திருப்பநோடு, கர்த்ேருளெய ஊழியத்தில் 

மிகவும் டசயல்தி ளமயுளெயவர்கைாக ேங்களை மாற்றும் வளகயில், எப்நபாதும் மிகவும் 

(உணவுமுேலிய காரியங்களில்) அைநவாடிருக்கி /மிேமாயிருக்கி  வளகயில் வாழக்கூடிய 

ஒரு நிரந்ேரமான உபவாசத்ளேக் களெப்பிடிப்பநேயாகும். இந்ே உயர்ந்ே உகந்ே 

நிளேளமயானது சாத்தியமற் ோகநவா அல்ேது அளெய முடியாேோகநவா எனத் 

நோன்றும் இெத்தில், டேய்வீக கட்ெளையாக அல்ே, ஏடனன் ால் அப்படி எதுவுமில்ளே, 

மா ாக, இந்ே அணுகுமுள க்கு டேருங்கிய சாத்தியமாக இருக்கக்கூடிய முள ளமயிலுள்ை 

அடுத்ே விஷயம் யாடேனில், ேனது டசாந்ே ஆவிக்குரிய வைர்ச்சியின் ேேனுக்காகவும், 

கர்த்ேருளெய ஊழியத்தின் ேேனுக்காகவும், ேனது டசாந்ே சுயாதீனத்தின் நபரில், 

ேன்ளனயும், ேனது மாம்ச நவட்ளககளையும், மனப்நபாக்குகளையும் பலி 

டசலுத்துவநேயாகும். 

“நீபயா உபவாசிக்கும்பபாது, அந்ே உபவாசம் மனுஷர்களுக்குக் காணப்படாமல்...” 

இங்கு ேமது கர்த்ேருளெய அறிவுறுத்ேல்கள் யாடேனில், அவருளெய பின்னடியார்கள் 

ேங்கள் உபவாசத்ளேப் நபாலியாக அனுசரிக்கவுங்கூொது, ேங்கைது சுயத்திளனப் 

பலிடசலுத்துவதும் சுயத்திளன டவறுத்ேல்களையும் பற்றி டபருளமயாகப் 

நபசவுங்கூொது. இக்காரியங்கள் நேவனுக்கும் ேங்களுக்குமிளெயில் மாத்திரநம இருக்க 

நவண்டும். மனுஷர் காணும் டபாருட்ொக அவர்கைது அனுோபத்ளேப் டப நவண்டி 

ேங்கைது முகங்களை வாெோய்/நசாகமாய் ளவத்திருப்பேற்குப் பதிோக, டவளிப்பு மாக 

யாரும் கவனிக்காேபடி அவர்கள் ேங்கள் முகங்களைக் கழுவி, ேளேகளுக்கு எண்டணய் 

பூசி, டபாதுவாக உற்சாகமாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் காணும்படியாக சி ப்பு கவனம் 

டசலுத்ே நவண்டும். உண்ளமயில், உண்ளமயான கிறிஸ்ேவன், சரியான முள யிலும், 

சரியான உணர்நவாடு உபவாசிக்க நேரிடும்நபாது, மாயமாேமாக 

சந்நோஷமாயிருப்போகக் காண்பிக்க நேளவநய இராது; ஏடனன் ால் கர்த்ேருக்குள் 

மகிழ்ச்சியாயிருப்பநே ேன்னுளெய பங்காக இருக்குநம, நமலும் “எல்லாப் புத்திக்கும் 

பமலான பேவசமாோனம் அவர்கள் இருேயங்கறளக் காத்துக்ககாள்ளுபம.” 

ஆவிக்குரிய நிளேளமகள் மற்றும் புத்துணர்வூட்டுபளவகள் நபான் வற்றின் 

விருந்ளேநய உண்ணும் வண்ணமாக, கர்த்ேருளெய ஜனங்கள் சரீர நிளேளமகள், உணவு 

நபான் வற்றில் உபவாசமிருப்பார்கள், அல்ேது சுய கட்டுப்பாட்ளெக் 

களெப்பிடிப்பார்கள் என்பதுநபாே நவோகமப்பூர்வ கூற் ானது டேரிகின் து. 

டபரும்பாலும் பரம்பளரயாக வருகின் ோன நேவனிெமிருந்து அந்நியப்படுேல் என்னும் 

ேம்முளெய உணர்வினாலும், இயற்ளகயாகநவ ோம் பகிர்ந்து டகாள்ளும் சாபத்தினாலும் 

பாழாய்நபாகச் டசய்கின் ளவகடைன 

நவே வசனங்கள் அறிவிக்கின்  

இயற்ளகயான விருப்பங்களை, 

சுளவகளை, முன்னுரிளமகளை, 

நவட்ளககளைக் கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் 

கட்டுப்படுத்ே நவண்டி, ஆவிக்குரிய 

சிந்ளேளயயும், பரிசுத்ே சிந்ளேளயயும், 

நேவனுளெய பரிசுத்ே ஆவிளயயும் 

ேங்கைது மரண சரீரங்களின்மீது ஆட்சி 
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டசய்ய அனுமதிப்பேன் மூேம் அவர்கள் ஆவிக்குரிய விேத்தில் ேன்ளமயளெவார்கள் 

என்பநே நவே வசனத்தின் முழுளமயான நோக்கமாகும். 

இந்ேக் கருத்திளனப் பற்றி பரிசுத்ே பவுல், “மாம்சம் ஆவிக்கு விபராேமாகவும், ஆவி 

மாம்சத்துக்கு விபராேமாகவும் இச்சிக்கிைது; நீங்கள் 

கசய்யபவண்டுகமன்றிருக்கிைறவகறளச் கசய்யாேபடிக்கு, இறவகள் ஒன்றுக்ககான்று 

விபராேமாயிருக்கிைது” என டவளிப்படுத்துகி ார், ஆகநவ, நவோகமம் ேமக்குச் டசால்வது 

நபாே, கிறிஸ்ேவன், மாம்சீக ஆயுேங்களுெநனா, அண்ளெ வீட்ொரிெநமா அல்ேது 

குடும்பத்தினருெநனா அல்ோமல், மா ாக ேனக்குள்நைநய டோெர்ந்துப் 

நபார்புரிந்துக்டகாண்டிருக்கும், அவனது புதிய சுபாவமானது பளழய சுபாவத்திற்கு எதிராக 

ஒரு ேல்ே நபாளர நபாரிட்டுக்டகாண்டிருக்கும். இப்நபாரில் அவர் ஒரு 

டஜயங்டகாண்ெவனாக டவற்றிகாண நவண்டும்: அவர் உண்ளமயில் மாம்சத்தின்படி 

மரித்து, ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக, ஆவிக்குரிய சுபாவத்தின் பரிபூரணத்திளன அளெயும் 

உயிர்த்டேழுேலின் ஆசீர்வாேங்களை அனுபவிக்கும் வளர அவரது டஜயம் 

முழுளமப்டப ாது. 

 

உபவாசிக்கும்பபாபே விருந்துண்பது 

டோெர்ச்சியாகத் ேனக்குநை நபாரிடுவதும், 

டோெர்ந்து விழித்திருப்பதும், சுயத்திளன 

டவறுத்ேளே ேளெமுள ப்படுத்துவதும் மற்றும் 

பாவத்தின் இயல்பான நபாக்குகளுக்கு எதிராகப் 

நபாரிடுவதுமாக ஒரு கிறிஸ்ேவரின் 

ஜீவியமிருப்பதினால், அது மகிழ்ச்சியற் ோக 

இருக்கும் என்கி  இந்ே விைக்கக்காட்சியானது 

உண்ளமயாகயிருந்ோல், பளழய 

மனிேன்/பாவநிளேயிலுள்ை மனிேன் நியாயமான 

முள யில் அவ்விஷயத்திளன அவ்வாந  புரிந்து 

டகாள்ைோம். ஆனால் இத்ேளகய முடிவு மிகவும் 

ேப்பள யானோகும்; ஏடனனில் உண்ளமயாகநவ 

கிறிஸ்ேவரிெத்தில் மாத்திரநம மகிழ்ச்சிகரமான 

ஜீவியத்தின் உண்ளமயான இரகசியம் 

இருக்கின் து. உேகத்ோரும்கூெ ோங்கள் சுய கட்டுப்பாட்ளெக் களெப்பிடிக்க நவண்டும் 

என்றும், நமலும் எவநரனும் மாம்சத்தின்படி விளேத்து, ேனது விழுந்துநபான சுபாவத்தின் 

இச்ளசகளின்படி ஜீவித்ோல், நமாசமானதிலிருந்து மிகவும் நமாசமான நிளேக்குச் 

டசல்வது திண்ணநம, நமலும் ேனது ஜீவியத்ளே இழிவான நிளேயில் முடிப்பார்கள் 

என்றுமுள்ை உண்ளமளய அங்கீகரிக்கநவ டசய்கி ார்கள்.  

ஆளகயால், பாவநிளேயிலுள்ை 

சந்ேதியிலும்கூெ நமன்ளம டபாருந்திய ஸ்திரீகளை 

ோம் காணநவ டசய்கிந ாம், அவர்கள் பரிசுத்ே 

ஆவியினால் ஜநிப்பிக்கப்பட்ெவர்கைல்ே, 

ஆயினும்கூெ பேமான குணேட்சணங்களையும், 

வாழ்க்ளகயின் விவகாரங்களில் மாடபரும் 

நிோனத்ளேயும் / அெக்கத்ளேயும் 

டவளிப்படுத்துகி வர்கைாயும் இருக்கின் ார்கள். 

வாழ்க்ளகயானது ேமக்கும் மற் வர்களுக்கும் ஒரு 
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ஆசீர்வாேமாக அளமந்ோல் என்போக, நேவனுக்காக அல்ோமல், மா ாக சுய-ேேனிற்காக, 

சுய-கட்டுப்பாட்ளெக் களெப்பிடிக்கின் னர், நமலும் அனுபவத்ோலும் 

கூர்ந்துநோக்குவதினாலும் இேற்கான அவசியத்ளே கற்றுக்டகாள்ைவும் டசய்கி ார்கள். 

இத்ேளகய பாத்திரங்கள் மிகவும் மரியாளேக்குரியவர்கள், கனத்திற்குரியவர்கைாகநவ 

இருக்கி ார்கள், இருக்கவும் நவண்டும். ஆனால் அனுகூேமற்  நிளேயில் பி ந்ேவர்கநைா, 

சாேகமற்  சூழலில் இருக்கி வர்கநைா,  சி ந்ே பி ப்பு, சி ந்ே சூழலில் இருப்பவர்களைக் 

காட்டிலும் நமன்ளமயான ேரநிளேகளை அளெய அதிக வாய்ப்பில்ோதிருக்கி ார்கள். 

எனநவ உண்ளம மாதிரியான (true type) கிறிஸ்ேவர்கைாக மாறுநவார் மற் வர்களை 

விெவும், எல்ோ வளகயிலும் ஓர் அனுகூேத்ளேப் டபற்றிருக்கின் னர். கர்த்ேருக்நக 

டசய்கின்ந ாடமன அவர்கள் அளனத்ளேயுநம டசய்கின் வர்கைாய் இருக்கின் ார்கள். சுய 

கட்டுப்பாடுகளின் மூேம் இம்ளமக்குரியளவகளில் ேங்களுக்கு வரும் அனுகூேங்களையும் 

அவர்கள் உணர்ந்திருந்ேநபாதிலும், அளேயும்ோண்டி அவர்கள் இன்னும் அதிகமாக நித்திய 

ஜீவளனயும், அேற்கு வழிவகுக்கும் டேய்வீக ேயளவயுநம கண்டு மதித்துணர்கி வர்கைாக 

இருக்கின் ார்கள். நவோகமத்தின் மூேம் அளேக் நகட்க காதுள்ை அளனவருக்கும் 

வருகின்  இந்ேச் டசய்தியானது, ஒரு வல்ேளமளயப் டபற்றிருக்கின் து, நமலும் 

பேவீனமானவர்களுக்கும் பேமுள்ைவர்களுக்கும், இயற்ளகயாகநவ 

பரிவில்ோேவர்களுக்கும், நமன்ளமயானவர்களுக்கும் ஊக்கத்ளே அளிக்கின் து. 

நேவனுளெய அன்பானது ேம்மளனவர் சார்பாகவும் அவருளெய நீதிளயப் பூர்த்திடசய்ேது 

என்னும் டேய்வீக இரக்கத்ளேயும் அவர்களின் ேேனில் அக்கள  இருப்பளேயும் இது 

உறுதிப்படுத்துகின் து, இேனால் ஒவ்டவாருவருக்கும் நேளவக்நகற்ப அளிக்கப்படுகி  

கிறிஸ்துவின் புண்ணியமானது, புதிய சிருஷ்டிகைாக நமல்நோக்கி ேகர ளவக்கின்  

சுவிநசஷயுக அளழப்பிற்குப் பதிேளிப்பளேச் சாத்தியமாக்குகின் து. 

பிோவாகிய நேவனுளெய குடும்பத்தில் ோம் ஏற்றுக் டகாள்ைப்பட்டுள்நைாம், 

அவருளெய குமாரனாகிய ேம்முளெய கர்த்ேராகிய இநயசு கிறிஸ்துவுென் உென் 

சுேந்திரர்கைாகிவிட்நொம் என்பளே உணர்ந்துடகாள்ளும்நபாது வருகி  சந்நோஷமும், 

சமாோனமும் மகிழ்ச்சியுமானது மகாப்டபரிோனளவயாகும், அோவது இது நவறு 

எேனுெனும் ஒப்பிெ முடியநவ முடியாே ஒன் ாகும். அத்ேளகயவர்களுக்கு 

“பறையறவகள் ஒழிந்துபபாயின, எல்லாம் 

புதிோயின!” (2 ககாரி. 5:17) என பரிசுத்ே பவுல் 

இேளன விவரிப்பதில், எந்ே 

ஆச்சரியமுமில்ளே. பூமிக்குரிய ஐசுவரியம், 

நபர் மற்றும் புகழ் ஆகியவற்றிற்கான 

பூமிக்குரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்குப் பதிோக, 

பரத்திற்குரிய ஐசுவரியங்கள், மகிளம மற்றும் 

கனம் ஆகியவற்றிற்கான பரநோக 

ேம்பிக்ளககளை அவர்கள் 

டபற்றிருக்கி ார்கள். அரசியல் சார்ந்ே 

பேவியில் உயர்வு மற்றும் மனிேர்களின் 

கனத்திற்கான ஒரு ேற்காலிகமான 

அபிோளஷகளுக்குப்/நபரார்வத்திற்குப் பதிோக, இவர்கள் நேவனுளெய 

மகாநமன்ளமயும் அருளமயான வாக்குத்ேத்ேங்களைநய ேங்களுளெய சிந்ளேகளுக்கு 

முன்போக ளவத்திருக்கின் ார்கள். ேற்நபாளேய நசாேளனகள் மற்றும் உபத்திரவங்களில் 

உண்ளமயுள்ைவர்கைாயிருந்து, நேவனானவரிெத்திலும் அவருளெய நீதியின் 

டகாள்ளககளுக்கும் ேங்கைது விசுவாசத்ளே/உண்ளமத்ேன்ளமளய நிரூபிப்பதும், 

கிறிஸ்துவின் மூேமாக அவருளெய ஆயிர வருெ அரசாட்சியில் மகிளம, கனம் மற்றும் 
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அழியாளம ஆகியவற்ள  இநயசுவுென் பங்டகடுக்கும் விேமாக அவர்களுக்குக் 

டகாண்டுவரும் என்பளே இளவகள் உறுதிப்படுத்துகின் ன. 

இத்ேளகய ேம்பிக்ளககள், இத்ேளகய வாய்ப்புகள், இத்ேளகய 

வாக்குத்ேத்ேங்களுென் வாழ்க்ளகயானது ஜீவிக்க ேகுதியான ஒன் ாகநவ இருக்கின் து; 

டமய்யாகநவ எல்ோம் புதிோயின. இந்ே அனுகூேமான நிளேேளன அளெநவாரும், 

அப்நபாஸ்ேேருென்கூெ, பூமிக்குரிய எல்ோவற்ள யும் ஒப்பீட்ெைவில் 

குப்ளபயாக/மதிப்பற் ளவயாக/பயனற் ளவயாக எண்ணோம். இவர்களுக்கு 

உபவாசங்கநைா, சுயத்திளன டவறுத்ேல்கநைா, சுய கட்டுப்பாடுகநைா, 

வறுளமகநைா/இழப்புகநைா, உபத்திரவங்களும்கூெ கூெ திகிேளெயச்டசய்யாது. 

இவற்றில் அவர்கள் சந்நோஷநம அளெகி ார்கள், ஏடனன் ால், அளவகள் நேவனுென் 

ோங்கள் டகாண்டிருக்கும் உ விற்கான அறிகுறிகள் என்றும், அவர் அவர்களைப் 

புத்திரர்கைாக ேெத்தி, நபாதித்தும், ேகுதியாக்கியும், டமருகூட்டியும், நசாதித்தும், பரநோக 

மகிளமேளன அவர்கள் டபறும்வண்ணமாக ேயார்படுத்தியும் வருகின் ாடரன்றும் 

அவர்கள் நவோகமத்தினால் உறுதிப்படுத்ேப்பட்டுள்ைார்கள்.  

உேகம் என்ன நிளனத்ோலும் பரவாயில்ளே, இவ்வகுப்பார் ஒரு 

வசீகரமான/மகிழ்ச்சிகரமான ஜீவியத்ளேநய டபற்றிருக்கின் னர். எல்ோ புத்திக்கும் 

நமோன சமாோனநம அவர்களுளெயோயிருக்கின் து; ஏடனன் ால் கர்த்ேராகிய இநயசு 

கிறிஸ்து என்னும் நியமிக்கப்பட்ெ கேவின்-வழியினூநெ அவர்கள் நேவனுளெய 

குடும்பத்திற்குள் வந்திருப்போல், “சம்பூரணமாய்க் அனுபவிக்கும் எல்லாபம 

அவர்களுறடயபே” மீண்டுமாக, “பேவனுறடய தீர்மானத்தின்படி 

அறைக்கப்பட்டவர்களாய் பேவனிடத்தில் அன்புகூருகிைவர்களுக்குச் சகலமும் ேன்றமக்கு 

ஏதுவாக ேடக்கிைது” என்னும் டேய்வீக உறுதி/ேம்பிக்ளக அவர்களுக்கு இருக்கின் து. 

ேங்களில் ேற்கிரிறயறயத் கோடங்கினவர் அறே இபயசுகிறிஸ்துவின் ோள்பரியந்ேம் முடிய 

ேடத்திவருவாகரன்பறே அவர்கள் புரிந்துடகாள்கின் ார்கள். (பிலி.1:6) இவர்கள் ேங்கள் 

அளழப்ளபயும் டேரிந்துக்டகாள்ளுேளேயும் உறுதிப்பண்ணநவ ோடுகி வர்கைாய் 

இருக்கி ார்கள்; ஆகநவ உபவாசங்கள், சுயத்திளன டவறுத்ேல்கள் மற்றும் எதிராளியின் 

எதிர்ப்புகள் ஆகியவற்றின் மூேம்வரும் நசாேளனகள் மற்றும் உபத்திரவங்கள் யாவும் 

இேகுவான துன்பங்கநை மற்றும் அளவகள் இனி ேம்மிெத்தில் டவளிப்படும் மகிளமக்கு 

ஒப்பிெத்ேக்களவகள் அல்ேடவன்பது பற்றிய அவர்களின் மதித்துணருேலும் 

அதிகரித்துவரும் அறிவும் அதிகமாய் இருக்கின் து. 

இவ்வகுப்பாரின் டஜபங்களும்கூெ 

படிப்படியாக மாறுகி து. இனி ஒருநபாதும் 

அவர்கள் டவறும் உணவுக்காகநவா, 

வஸ்திரத்திற்காகநவா மற்றும் பூமிக்குரிய 

விஷயங்களுக்காகநவா டஜபிக்க 

நிளனப்பதில்ளே. மா ாக, நேவனானவர் 

ேங்களுக்கு ஏற்படுத்தி ளவத்திருப்பது 

எதுவாகிலும் ேன்றிேவிலுேலிென் 

ஏற்றுக்டகாள்கி ார்கள். அவர்களுளெய 

டஜபங்கள் டபரும்பாலும் துதிபலிகைாகவும், 

ஏற்டகனநவ டப ப்பட்ெ டேய்வீக 

இரக்கங்களைப் பற்றிக் குறிப்பிடுவோகவும், 

நேவன்மீோன ேம்பிக்ளகயின் 

டவளிப்பாடுகைாகவும் மற்றும் 

அதிகப்படியான அவருளெய ஆவிக்கான 
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நவண்டுநகாள்கைாகவும் இருக்கும், இது அதிகமான நசாேளனகள் அல்ேது சிரமங்கள் 

அல்ேது உபத்திரவங்களை உண்டுபண்ணுகி விேமாய் இருந்ோலும் பரவாயில்ளே; 

அவர்கள் நேவனுளெய சித்ேம் ேங்களுக்குள் நிள நவறிெ நவண்டுடமன 

வாஞ்சிக்கி வர்கைாய் இருக்கி ார்கள். 

முடிவாக, எல்ோ மனுஷரிெத்தும், அவர்களின் மனரீதியான, ஒழுக்கரீதியான மற்றும் 

அறிவுசார் பராமரிப்பு மற்றும் வைர்ச்சிக்குத் நேளவக்நகற்ப டமய்யான உபவாசம், 

டமய்யான ஒழுக்கம், மாம்ச சித்ேத்திளன டமய்யாக கட்டுப்படுத்துேல் ஆகியனவற்ள  

ோங்கள் ஆநோசளனயாக கூறுகின்ந ாம். குறிப்பாக, இநயசுவின் அடிச்சுவடுகளில் ேெக்க 

ேங்கள் ஜீவியத்ளே நேவனுக்காக அர்ப்பணித்ேவர்களுக்கு, நபாஜனம்பண்ணாதிருத்ேல்கள் 

(abstinences), சுயத்திளன-டவறுத்ேல்கள், கட்டுப்பாடுகள் ஆகியவற்ள ப் 

பரிந்துளரக்கின்ந ாம். ஆனால், டேந்து காே அல்ேது உபவாசம் அல்ேது நவறு எந்ே 

விஷயத்துெனும் டோெர்புளெய எல்ோ மாய்மாேத்ளேயும் பாசாங்குத்ேனத்ளேயும் ோம் 

கண்டிக்கநவ டசய்கிந ாம், ஏடனனில் அளவகள் நேவனானவருளெய பார்ளவயில் 

அருவருப்பானதும் மற்றும் நமன்ளமயான ஆண்களுக்கும் டபண்களுக்கும் இழிவானதும், 

குறிப்பாக இரட்சகராகிய ஆட்டுக்குட்டிளயப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு 

டபாருத்ேமற் ோகவும் இருக்கின் ன. 
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தி பிட்ஸ்பர்க் டிஸ்பாட்ச், பிப்ரவரி 25, 1907 

(The Pittsburg Dispatch, February 25, 1907) 

 

உபவாசத்தின் ந ாக்கம் 

 

செடார் ராபிட்ஸ், அய ாவா, பிப்ரவரி 24. சபன்சில்யவனி ாவின் அசெயேனிய ச் 

ொர்ந்த பாஸ்டர் ரெல் அவர்ேள் இன்று இங்கு இரண்டு முயை மிேவும் ேருத்தூண்றி 

ேவனித்திட்ட அயவய ாருக்குப் பிரெங்கித்தார். “நரேத்திற்குப் யபாய்வருதல்” (To Hell and 

Back) என்கிை தயெப்பில் அவிசுவாெத்திற்ோன (infidelity) தனது நிவாரணத்யதப் பற்றி அவர் 

யபசுவயதக் யேட்பதற்ோே, பிற்பேல் 3 மணி ளவில் ஓப்ரா ஹவுஸ் என்னும் அரங்ேமானது 

ஜனக்கூட்டத்தாரால் நிரம்பியிருந்தது. திரளான அயவய ார் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி 

யநரமளவும் மிேவும் உன்னிப்பாேக் ேவனத்து வந்தனர். “உபவாெத்தின் யநாக்ேம்” என்கிை 

ோயெயநர யதவச்செய்தி ானது இங்யே பதிவிடப்படுகின்ைது. “அப்பபாழுது, 

நயாவானுடைய சீஷர் அவரிைத்தில் வந்து:  ாங்களும் பரிநசயரும் அந கந்தரம் 

உபவாசிக்கிந ாநே; உம்முடைய சீஷர் உபவாசியாேலிருக்கி பதன்னபவன்று 

நகட்ைார்கள்.” என்னும் யவதவெனத்தின் அடிப்பயடயில் யதவச்செய்தி வழங்ேப்பட்டது 

(ேத் 9:14), அவரது உயர: 

ஆதி ோெத்திலிருந்யத உபவாெசமன்பது யதவபக்திக்கு ஒரு மதிப்புமிக்ே 

துயணப்பண்பாேயவ அங்கீேரிக்ேப்பட்டு வந்துள்ளது. புைஜாதி ாரில் பெரும்கூட 

தங்ேளுக்ோன விரத நாட்ேயளயும் விருந்து நாட்ேயளயும் சபற்றிருக்கின்ைார்ேள். நமது 

ேர்த்தருயட  நாளில் இவ்வழக்ேமானது அதிே மத ஈடுபாடுயட வர்ேளிடத்யத பரவொே 

ோணப்பட்டயத நமக்கு சதரிவிப்பதாேவும், யமலும் இது நமது எஜமானரின் 

யபாதயனேளால் ஒரு பிரமாணமாே ேட்டயளயிடப்படவில்யெ என்பயதயும், 

அக்ோெத்தில் அவருயட  சீஷர்ேளால் நயடமுயைப்படுத்தப்படவில்யெ என்பயதயும் 

ஆச்ெரி த்துடன் சவளிப்படுத்துகிைதாவும் நமது ஆதார வெனமானது இருக்கின்ைது. அதற்கு 

பதிெளித்த இய சுவானவர், நயடமுயையில் அவர்ேள் ஒன்றிலும் குயைவுபடாதபடிக்கு, 

தம்முயட  செய்திய  தமது சீஷர்ேளுக்கு அப்யபர்ப்பட்ட ஒரு விருந்தாேவும், அவர்ேள் 

மத்தியில் அவரது இருப்பு/பிரென்னமானயத அப்யபர்ப்பட்ட ஒரு ெந்யதாஷமாேவும் 

ந ாக்கம் 
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இருக்கிைசதன்றும், ஆதொல் தாம் பிதாவிடத்திற்குத் திரும்பி செல்லும்வயரக்கும் 

அவர்ேள் உபவாசிப்பதற்குச் சொற்ப ோரணங்ேயள இருக்கிைசதன்றும் குறிப்பிட்டு 

இவ்வாைாே நியெயமய  விளக்கினார். “ேணவாளன் அவர்கடள விட்டு எடுபடும்  ாட்கள் 

வரும், அப்பபாழுது உபவாசிப்பார்கள்.” என்று கூறியிருந்தார். 

நம்முயட  ேர்த்தருயட  யபாதயனேளிலும் அவருயட  அப்யபாஸ்தெர்ேளின் 

யபாதயனேளிலும் தனித்தன்யமேளில் ஒன்று  ாசதனில், அவர்ேள் விசுவாசிேயள 

எவ்விதமான விெங்குேளாலும்/பியணப்புேளாலும் ேட்டுப்படுத்துவதில்யெ, மாைாே 

இருத த்தின் பரிசுத்தத்திற்ோே உபயதெங்ேயளயும் சோள்யேேயளயும் வகுத்தபின்னர், 

சவளிப்புை நடத்யத ானது இருத த்தின் மூெமாேயவ ஒழுங்குப்படுத்தப்பட 

யவண்டுசமன்றிருந்தார்ேள். ஆேயவ, இய சுவினுயட  சீஷர்ேளிடத்யத ஒருயபாதும் 

சோயெ செய் ாதிருப்பா ாே, ேளவு செய் ாதிருப்பா ாே என்பதாே 

ேட்டயளயிடப்படவில்யெ. மாைாே, “உன்னிைத்தில் நீ அன்புகூருவதுநபாலப் 

பி னிைத்திலும் அன்புகூருவாயாக” எனும் ேட்டயள ானது இஃசதல்ொவற்றிக்கும் 

யமொே, மிேவும் உ ரி  தளத்திலிருந்தது. அ ெேத்தார் மீதான அன்பானது அவருக்ோன 

 ாசதாரு ோரி ங்ேயளயும் இச்சி ாது அல்ெது எவ்விதமான ோ த்யதயும் உண்டுபண்ண 

இடமளிக்ோது, மாைாே அதற்கு யநர்மாைானயதய  செய் முயனயும், அதாவது அவருக்குத் 

யதயவ ானயத உதவ முற்படும்.  ார் ாசரல்ொம் ேர்த்தருயட  சபான்னான 

பிரமாணத்தின் கீழிருக்ே தானாே முன்வருகிைார்ேயளா, அது அவர்ேளது ஜீவி த்தின் 

அயனத்து விவோரங்ேயளயும் ஒழுங்குபடுத்துகின்ைதாே ோண்கிைார்ேள். ேனுஷர்  ேக்கு 

எடவகடளச்பசய்ய விரும்புகிந ாநோ, அடவகடள  ாமும் அவர்களுக்குச் பசய்ய 

நவண்டுபேன்பது, ஒவ்சவாரு நி ா மான மற்றும் ொத்தி மான முயையிலும் நாம் 

மற்ைவர்ேளுக்கு நன்யமய  மாத்திரம் செய்யவாம் என்பயதயும், மாைாே மற்ைவர்ேளுக்கு 

ஒருயபாதும் ோ த்தியன உண்டுபண்ண மாட்யடாம் என்பயதயும் குறிக்கின்ைது! 

உபவாசங்களின் ேதிப்பு 

மாம்ெ சுபாவம் பற்றி உன்னிப்பாே ேவனிப்யபார் அயனவரும், யமலும் குறிப்பாே 

தங்ேளது சொந்த ஜீவி ங்ேயள திைனாய்வு செய்யும்விதமாே ேவனிப்யபார் அயனவருயம, 

(உணவு முதொன பழக்ேங்ேளில் சபாதுவாே) மிதயமாடிருத்தல் – சு த்தியன சவறுத்தல் –

சு க் ேட்டுப்பாடு – உபவாெம் யபான்ைவற்றில் ஒரு ஆசீர்வாதம் இருப்பயத உணரயவ 

செய்கிைார்ேள். சு த் திருப்தி/சு நியையவ சிெரின் பிரதானமான இன்பம்/பிரி மாே 

இருப்பதுயபால் யதான்றுகின்ைசதன அப்யபாஸ்தெர் கூறுகிைார், அவர்ேயளப் பற்றி, 

“அவர்களுடைய நதவன் வயிறு, அவர்கள் பூமிக்கடுத்தடவகடளச் சிந்திக்கி ார்கள்” என்று 

கூறுகிைார். (பிலி. 3:19) மத விஷ ங்ேயளச் 

ொர்ந்த எந்தக் குறிப்புமில்ொமல், தனது 

உ ர்ந்த அறிவுொர் குணங்ேயளப் 

பாதிக்கும்வண்ணமாே, ொப்பாட்டுப் 

பிரி ர் தனது பசியவட்யேயியனப் 

திருப்திப்படுத்திவிடுகிைார் என்பயத 

அனுபவமுள்ள நபர்ேள் உடனடி ாே 

ஒப்புக்சோள்வார்ேள். எனயவதான், 

உெேத்தில் அதிே அறிவுத்திைம் வாய்ந்த 

ஜனங்ேளும்கூட, தாங்ேள் ஜீவிக்கும் 

ஒவ்சவாரு நாளும் ஒரு வயே ான 

உபவாெத்தியன அல்ெது சு த்தியன 

சவறுத்தயெக் ேயடப்பிடிப்பவர்ேளாேக் 

ோண்கின்யைாம். தங்ேள் வாழ்க்யேயில் 
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தங்ேளுக்கு முன்பதாே, ஒரு குறிக்யோயள, ஓர் இெக்கியனக் சோண்டிருக்கிைார்ேள், அதற்கு 

இயெவாேப் புசிக்ேவும் குடிக்ேவும் மு ற்சி செய்கிைார்ேள். உணயவ ஜீரணிப்பதிலும், 

மாம்ெ உற்பத்தியிலும் தங்ேளது அயனத்து ஆற்ைல்ேளும் உள்வாங்ேப்படுவதால், 

அவர்ேளின் அறிவாற்ைல்ேளும் அவர்ேளது உ ர்ந்த செ ல்பாடுேளயனத்தும் 

சிந்தயனசெய் ாதபடி முடக்ேப்படுவதாே அவர்ேள் சதளிவாே உணர்கிைார்ேள், எனயவ 

தங்ேளது சொந்த நெனுக்ோேவும், தாங்ேள் விரும்பியதர்ந்சதடுத்த வழிேளில் 

செழிக்ேவும்யவண்டி அவர்ேள் தானாே முன்வந்து தங்ேள் பசியவட்யேயியன ஒரு 

அளவிற்குள்ளான ேட்டுப்பாட்டின் கீழ் சோண்டு வருகிைார்ேள். 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் இளயவனிற்ோெத்தில் கிறிஸ்தவ யபராசிரி ர்ேள் (Christian 

professors) பெரும் ஒரு செந்து ோெத்யதக் ேயடப்பிடித்து, அதயன ஒரு பிரமாணத்யதப் 

யபான்று ஸ்தாபிக்ேவும் செய்கிைார்ேள். ேர்த்தரும் அப்யபாஸ்தெர்ேளும், ெயபயில் 

சபாறுப்பிலுள்ளவர்ேளும் எப்யபாதாவது இதுயபான்ை ஒரு பிரமாணத்யத 

உருவாக்கியுள்ளனர் என்பயத மறுத்திடும் அயதயவயளயில், அயதவயேயில் அதிோரம் 

இல்ொதவர்ேளால் செய் ப்பட்ட பிரமாணங்ேயள மறுத்திடும் அயதயவயளயில், 

இவ்வழக்ேமானது ெரீர ரீதி ாேவும் சிெ ெம ம் ஆவிக்குரி  ரீதி ாேவும் நன்யம 

ப க்கின்ைதாய் இருப்பயதயும் நாங்ேள் அங்கீேரிக்ேயவ செய்கின்யைாம். குளிர்ோெத்தின் 

குளிரானது, பசிய த் தூண்டச்செய்து, குறிப்பாே செல்வந்தர்ேள் மற்றும் 

நாேரீேமானவர்ேளியடய , அடிக்ேடி யதயவக்ேதிேமாே உண்ணும்பழக்ேத்தியன 

ஏற்படுத்துகின்ைது, யமலும் இப்படி ாே மிதமிஞ்சி உண்டவர்ேளுக்கு, குறிப்பாே பிரதான 

மாம்ெ உணவாே சோழுப்புள்ள பன்றி இயைச்சிய  உண்யபாருக்கு, தங்ேளது செந்து ோெ 

பிரமாணங்ேளால் ேட்டயளயிடப்பட்ட உபவாெங்ேளானது, ெந்யதேத்திற்கிடமின்றி 

ஆயராக்கி த்தின் பாதுோப்பு அயடப்பான்ேளாே இருக்கின்ைன, இயவ 

இளயவனிற்ோெத்தின் மாறிவரும் நியெயமேளுக்கு ஏற்ப குறிப்பிடத்தக்ேளவில் 

அவர்ேளின் ெரீர அயமப்யப ஆ த்தப்படுத்துகின்ைன, யமலும் ெந்யதேத்திற்கிடமின்றி 

ஓரளவிற்கு வி ாதிய யும் தவிர்த்திட உதவிடுகின்ைன. அத்தயேய ாருக்கு செந்து 

ோெசமன்பது ஒரு உண்யம ான ஆசீர்வாதமாேயவ உள்ளது. 

உயரிய/நேலான தளத்தில் உபவாசம் 

 உபவாெசமன்பது சு த்தியன சவறுத்தயெ, அதாவது, மாம்ெந்தயன சவறுத்தயெக் 

குறிக்கிைசதன்பயத உணருயேயில், தம்முடயனகூட இடுக்ேமான வழியில் நடப்பவர்ேயள 

இந்த உபவாெத்திலும் தம்முடன் யெர்ந்துசோள்ளுமாறு ேர்த்தர் அயழத்திருக்கிைார் 

என்பயதயும், யமலும் அவர்ேள் அவருக்ோே தங்ேளது அயனத்யதயும் முழுயம ாே 

அர்ப்பணிக்கும்யபாது இது சு த்தியன சவறுத்தயெ, அதாவது, தங்ேளின் மாம்ெத்யத 

வசீேரிக்கும் அல்ெது ேவர்ந்திழுக்கும் 

உெேம், மாம்ெம் மற்றும் பிொசு யபான்று 

எதுவாயிருப்பினும் அதயன சவறுத்து 

உதறுதயெக் குறிக்கிைது என்பயதயும் நாம் 

மனதால் உணரயவ செய்கின்யைாம். நான் 

ஏற்ேனயவ இது நன்யம ப க்கின்ைதாயும், 

ஆயராக்கி மானதாயும், குறிப்பாே 

வருடத்தின் இளயவனிற்ோெத்தில், 

பசியவட்யே மீதான ேட்டுப்பாடாே 

இருப்பதாேவும் குறிப்பிட்டிருந்யதன். 

எந்தசவாரு அளவிலும் தீங்கு 

வியளவிக்ேக்கூடி  அங்கீேரிக்ேப்பட்ட 

உணவுேள் மற்றும் பானங்ேயளத் 
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தவிர்ப்பதில் ஒவ்சவாரு நாளும் பசியவட்யேயின் மீதான சபாதுவான ேட்டுப்பாட்யடயும் 

நான் பரிந்துயரக்ேவும் செய்துள்யளன். இது ஞானத்தின் யபாக்ோேவும், சதளிந்த புத்தியின் 

ஆவிக்கு ஏற்ப இருப்பயதயும் ோட்டியுள்யளன். இது உெேப்பிரோரமான 

வியவேமுள்ளவர்ேளுக்ேல்ெ, மாைாே, கிறிஸ்துவின் வியெய ைப்சபற்ை இரத்தத்தினாயெ 

தாங்ேள் கிர த்துக்குக் சோள்ளப்பட்டுள்யளாம், ஆேயவ ேர்த்தருக்குரி தான தங்ேள் 

ெரீரங்ேளிலும் ஆவிேளிலும் யதவயன மகியமப்படுத்த யவண்டுசமன உணரக்கூடி  

ேர்த்தருயட  அர்ப்பணிக்ேப்பட்ட ஜனங்ேளுக்கு இது தன்யனய  பரிந்துயரக்கின்ைது. 

நம்மில் எவருக்கும் இ ற்யே ாே சபரி  தாெந்துேயளா வல்ெயமேயளா இல்யெ, 

ஆயினும், ேர்த்தருயட  பிரதிநிதிேளாேவும் ஸ்தானாபதிேளாேவும் இருக்கின்ை 

பாக்கி த்யதப் பற்றி  அதிே மதித்துணருதலுடன், இராஜாதி இராஜாவும் 

ேர்த்தாதிக்ேர்த்தருமானவரின் ஊழி த்தில் நம்மிடம் உள்ளயதப் அதிேபட்ெளவில் 

ப ன்படுத்திக்சோள்ள முன் எப்யபாதும் இல்ொதளவிற்கு இது நம்யம 

தகுதி ாக்குகின்ைது. 

யவதவெனங்ேளில் சு த்தியனப் பலிசெலுத்துதல் என்ையழக்ேப்படும் சு த்தியன 

சவறுத்தலின் மிே உ ரி  வடிவங்ேயளப்பற்றி இப்யபாது நாம் உன்னிப்பாே ேருத்தில் 

சோள்ளொம், ஏசனன்ைால் நம்மிடமிருந்து இயவேள் யதயவச ன நீதியினால் 

யோரப்படவுமில்யெ அல்ெது ஆயராக்கி த்தின் ோரணங்ேளுக்ோேவுமில்யெ, மாைாே 

அயவேள் நீதியின் நெனுக்ோேவும் ேர்த்தருயட  ோரி த்திற்ோன நமது 

ஊழி த்திற்ோேவும் பூமிக்குரி  ஐசுவரி ங்ேயள நாம் பலி செலுத்திடுவயதய  

உள்ளடக்கியுள்ளன. 

இந்த உபவாெத்தின் மிே உ ர்ந்த வடிவமான - சு த்தியன சவறுத்தல், சு த்தியனப் 

பலிசெலுத்துதயெ நம்முயட  ேர்த்தரிலும் அயமவுற்றிருந்தது; ஆனால் அவர் நமக்கும் 

யமொனவராே, பரிபூரணராே இருப்பதால், சு த்தியனப் பலிசெலுத்தும் இவ்வயே ான 

உபவாெத்தின் இன்னும் யமம்பட்ட விளக்ேப்படமாேக் ோட்ட அப்யபாஸ்தெர் 

பவுலினுயட  வாழ்க்யேயின் நிேழ்வுதயனப் நாம் ப ன்படுத்தொம். பிைப்பினால் ஒரு 

யராமா குடிமேனாேவும், ேல்வியினால் ஒரு ெட்ட அறிஞராேவுமிருந்த அவர், எவ்வாறு யூத 

ஆயொெயனச் ெங்ேத்தின் ஒரு முக்கி  உறுப்பினராேவும் நி ா ொஸ்திரி ாேவும், 

ேனமிக்ேவராேவும், ெே மனிதர்ேளியடய  மதிப்பிற்குரி வராேவும் உெேத்தில் 

முத்தியரப்பதிக்ேத் த ாராேயிருந்தார் என்பயத நாம் அறியவாம். இந்த எல்ொ 

வாய்ப்புேயளயும் தாெந்துேயளயும் அவர் எவ்வாறு ேர்த்தருயட  ோரணத்திற்ோே – 

ெத்தி த்தின் ோரணத்திற்ோே, அர்ப்பணித்தார் என்பயதயும் நாம் அறியவாம். அவரது 

திருத்தூதியனப் சபாதுவாே ேண்டுணராமல், மாைாே, அவயர ஒரு புத்தியீனனாேயவா 

அல்ெது ஒரு ேபடனாேயவா எண்ணின – அவருயட  யநாக்ேங்ேயள முற்றிலும் தவைாே 

புரிந்திட்ட, முன்கூட்டிய  தனக்கு நன்கு பரிட்ெ மானவர்ேளுக்கு அவர் இராஜாதி 

இராஜாவின் ஸ்தானாபதி ாே/திருத்தூராே ஆனார் என்பயதயும் நாம் ோண்கியைாம். தனது 

ெே மனிதர்ேளின் சவறுப்யப ஏற்றுசோள்வதற்கும், உெேத்தின் குப்யபய ப்யபாெவும், 

எல்ொரும் துயடத்துப்யபாடுகிை அழுக்யேப்யபாெவும் ேருதப்படுவதற்கும், 

உெேத்திற்குரி  ஸ்தானத்யதயும் ேனங்ேயளயும் அப்யபாஸ்தெர் யவண்டாசமன 

விட்டுவிட்டது ஒரு வீரஞ்செறிந்த சு த்தியனப் பலிசெலுத்துதொகும். இதன் அர்த்தம் மிே 

உ ரி  தளத்தில் உபவாெமிருப்பதாகும், ஆேயவ, அப்யபாஸ்தெர் எப்யபாதுயம ஒரு 

யநரடி ான அர்த்தத்தில் உபவாெமிருந்ததாேயவா – ஒருயபாதும் அவர் ருசிேரமான 

உணவுப்பதார்த்தங்ேயள விெக்கி தாேயவா எந்த பதிவும் நம்மிடத்திலில்யெ – 

ஆயினும்கூட, ேற்பயன செய் க்கூடி   ாசதான்றிலும் ேர்த்தருயட  பார்யவயில் மிேவும் 

ஏற்றுக்சோள்ளக்கூடி  ஒரு தளத்தில், அவருயட  முழு ஜீவி ோெமுயம உபவாெத்தின் 

ஒரு ோெமாே இருந்ததாே நாம் பார்க்கியைாம். 
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அப்நபாஸ்தலராகிய பவுல் அடிகளாரின் உபவாசங்கள் 

தன்னாயெயும் தன்யனாயடகூட விசுவாெத்துடயன ஒன்றுபட்டு நின்ை விசுவாெக்  

குடும்பத்தாராயெயும் சபாறுயமய ாடு ெகித்துக் சோள்ளப்பட்ட சிெ சு த்தியன 

சவறுத்தலின் விஷ ங்ேயளப் பற்றி  அப்யபாஸ்தெரின் பட்டி யெக் ேவனியுங்ேள். 

“எவ்விதத்தினாநலயும், எங்கடள நதவஊழியக்காரராக... மிகுந்த பபாறுடேயிலும், 

உபத்திரவங்களிலும், ப ருக்கங்களிலும், இடுக்கண்களிலும், அடிகளிலும், காவல்களிலும், 

கலகங்களிலும், பிரயாசங்களிலும், கண்விழிப்புகளிலும், உபவாசங்களிலும், ... 

எத்தபரன்னப்பட்ைாலும் நிஜஸ்தராகவும், அறியப்பைாதவர்கபளன்னப்பட்ைாலும்  ன் ாய் 

அறியப்பட்ைவர்களாகவும், சாகி வர்கள் என்னப்பட்ைாலும் உயிநராடிருக்கி வர்களாகவும், 

தண்டிக்கப்படுகி வர்கள் என்னப்பட்ைாலும் பகால்லப்பைாதவர்களாகவும்… 

விளங்கப்பண்ணுகிந ாம்.” (2 பகாரி. 6:4, 5; 8, 9) 

என்று அவர் கூறுகின்ைார். ேர்த்தராலும் 

தன்னாயெயும் ேயடப்பிடிக்ேப்பட்ட இந்த 

உ ரி  வடிவமான உபவாெத்திற்கு ஆதரவாே 

ெயபயினிடம் யேட்டுக்சோள்ளும் 

அப்யபாஸ்தெரின் யவண்டுயோயள மீண்டும் 

ேவனியுங்ேள். அவர் “காலம் குறுகினதாக” 

இருப்பயத, அதாவது எந்தசவாரு நபரின் 

இத்தயே  சு த்தியன பலிசெலுத்துவதற்ோன 

வாய்ப்பானது மிேக் குயைவாேயவ 

இருப்பயதப் பரிந்துயரப்பதன் மூெம் 

அவ்யவண்டுயோளியனத் துவக்குகிைார். 

அதிேபட்ெமாே நாம் வாழ சிெ வருடங்ேயள 

நமக்குள்ளன – அப்படி ானால், 

பலிசெலுத்தவும் சிெ வருடங்ேள் மாத்திரயம 

நமக்குள்ளன. முடிந்தமட்டும் அயனத்தும் 

ெரி ாே இருக்கும்யபாதிலும்கூட, ேர்த்தருயட  ோெடியில் ெமர்ப்பிக்ே நம்மிடம் சொற்ப 

தாெந்தும் வாய்ப்புயம இருக்கின்ைதல்ெவா: எனயவ முழு மனதுடன் அவ்வாறு செய்  

யவண்டி து முக்கி த்துவம் சபறுகின்ைது. இன்னும் சிெ நாட்ேளியொ அல்ெது 

மாதங்ேளியொ அல்ெது வருடங்ேளியொ, ெயபக்ோன யொதயனயின் ோெம் 

முடிவயட ப்யபாகின்ைது,  ார் சஜ ங்சோண்டவர்ேள்,  ார் சஜயிக்ேத் தவறி வர்ேள் – 

 ார் தங்ேள் மீட்பரின் முன்மாதிரிய ப் பின்பற்றி இடுக்ேமான வழி ாே 

உண்யமயுள்ளவர்ேளாய் நடந்தார்ேள்,  ார் அவ்வாறு நடவாமல் நீதிக்கும் தங்ேளது 

உடன்படிக்யேக்கும் யபாதுமான யவராக்கி த்யத சவளிப்படுத்தாதவர்ேள் என்று 

எஜமானர் அறிவிக்கும் ோெமும் வரப் யபாகின்ைது. 

அப்யபாஸ்தெரின் வார்த்யதேள்  ாசதனில்: “நேலும், சநகாதரநர,  ான் 

பசால்லுகி பதன்னபவனில், இனிவரும் காலம் குறுகினதானபடியால், 

ேடனவிகளுள்ளவர்கள் ேடனவிகளில்லாதவர்கள்நபாலவும், அழுகி வர்கள் 

அழாதவர்கள்நபாலவும், சந்நதாஷப்படுகி வர்கள் சந்நதாஷப்பைாதவர்கள்நபாலவும், 

பகாள்ளுகி வர்கள் பகாள்ளாதவர்கள்நபாலவும், இவ்வுலகத்டத அனுபவிக்கி வர்கள் 

அடதத் தகாதவிதோய் அனுபவியாதவர்கள்நபாலவும் இருக்கநவண்டும்; இவ்வுலகத்தின் 

நவஷம் கைந்துநபாகி நத.” (1 பகாரி. 7:29 – 31)  இவ்வாைாே அப்யபாஸ்தெர், 

தன்யனப்யபாெயவ, பூமியின் அயனத்து வம்ெங்ேளின் ஆசீர்வாதத்திற்ோே ஆயிரமாண்டு 

இராஜ் த்தின் சிங்ோெனத்யதக் கிறிஸ்துவுடன் பகிர்ந்து சோள்ளும் மணவாட்டி 

வகுப்பாரில் – சதரிந்துக்சோள்ளப்பட்ட வகுப்பாரில் அங்ேமாேயவண்டுசமன, தங்ேளது 
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அயழப்யபயும் சதரிந்துக்சோள்ளுதயெயும் உறுதிபண்ண நாடுகின்ை அயனவயரயும், 

தங்ேளது அர்ப்பணிப்பிற்கிணங்ே ஜீவி த்தின் அயனத்து விவோரங்ேளியெயும் தாங்ேள் 

சதாடர்ச்சி ாே (உணவு முதொன பழக்ேங்ேளிலும்) மிதயமாடிருக்கிை ஜீவி ங்ேயள 

ஜீவித்திட நாடிட யவண்டுசமன அப்யபாஸ்தெர் யேட்டுக்சோள்கின்ைார். மயனவிய ய ா 

உயடயமய ய ா ஜீவி த்தின் இன்பங்ேயளய ா முற்றிலுமாேப் புைக்ேணித்துவிட 

யவண்டுசமன அப்யபாஸ்தெர் அர்த்தப்படுத்துவதாே நாம் புரிந்துக்சோள்ளக்கூடாது. 

இயவேள், இந்த எல்ொ வழிேளியெயும், நம்மயனவர்யமலும் விழுந்த ேடயம ாே உள்ள 

ேடயமேளும் சபாறுப்புேளுமாகும், ஆனால், அவர் இந்தச் சூழலில் சதரிவிக்யேயில், அவர் 

நம்யம ேவயெ ற்ைவர்ேளாயிருக்ேயவ விரும்புகின்ைார் – அவரது ேருத்து/எண்ணம் 

என்னசவன்ைால், ேர்த்தருயட  அர்ப்பணிக்ேப்பட்ட ஜனமானது இயவேளில் 

 ாசதான்யைக் குறித்தும் பாரமயட ாதபடிக்கு இருக்ே யவண்டுசமன்பயத; 

ேர்த்தருக்ோேவும் அவருயட  ோரணத்திற்ோேவும் ஊழி க்ோரர்ேளாேவும், 

ஸ்தானாபதிேளாேவும் இருக்கும் மாசபரும் பாக்கி த்திலிருந்து நம்யமத் தடுக்கும் 

வயேயில் இயவ எதுவுயம பூமிக்குரி  வழிேளில் நம்முயட  ேவனத்யதயும், நம்முயட  

யநரத்யதயும், நம்முயட  ஆற்ையெயும் நம்முயட  பெத்யதயும் உள்வாங்கி 

விடக்கூடாசதன்பயத ாகும். 

உபவாெ விஷ த்திலும்கூட இஃது அப்படிய  உள்ளது, அதாவது, இது 

உணவிலிருந்து முற்றிலுமாே விெகியிருப்பயதக் குறிக்ேவில்யெ, மாைாே (உணவில்) 

சுயவயூட்டிேள் மற்றும் வியெயு ர்ந்த அருஞ்சுயவ ான உணவுப் பண்டங்ேயளப் 

சபாறுத்தவயரயில், ஒரு அளவிற்கு விெக்குதல் மற்றும் சு க் ேட்டுப்பாட்டுடன் 

இருப்பயதய  குறிக்கின்ைது. முற்றிலும் யதயவ ான உணவுேயளப் புசிக்ேொம், புசித்யத 

ஆே யவண்டுசமன்துயபாெ, ஜீவி த்தின் முற்றிலும் யதயவ ான ோரி ங்ேயளயும், 

அதாவது, நமக்கும் மற்ைவர்ேளுக்கும் நாம் செய்  ேடயமப்பட்ட ேடயமேயளயும் 

புைக்ேணிக்ேவுங்கூடாது. ஆனால் இந்த வரம்புக்கு புைம்பாேவும் ஒவ்சவாரு கிறிஸ்தவரும் 

உணர யவண்டி , சு த்தியன சவறுத்தல், சு த்தியனப் பலிசெலுத்துதசென்கிை 

ோரி த்தில் பரந்த அளவிொன ொத்தி க்கூறுேளும் உள்ளன. அப்யபாஸ்தெர் ேர்த்தருயட  

ஜனங்ேள்  ாவயரயும், இத்தயே  சு த்தியன சவறுத்தல்ேளுக்கும் உபவாெங்ேளுக்குமான 

சிொக்கி த்தியனயும் வாய்ப்பியனயும் உணருமாறு யவண்டிக்சோண்டு, யமலும் 

இதயனத் சதாடர்ந்து மனதில் யவத்திருப்பதும், தாங்ேள் உெேத்திலிருந்து 

யவறுபட்டவர்ேள் என்பயதயும்,  ேர்த்தயர ஏற்றுக்சோண்டு அவருக்கும் அவருயட  

ஊழி த்திற்கும் தங்ேயள அர்ப்பணம் செய்ததாலும், யமலும் தாங்ேள் அவரால் 

அவருயட  ஊழி க்ோரர்ேளாே ஏற்றுக்சோள்ளப்பட்டு, அவருயட  ஆவியினால் 

சஜநிப்பிக்ேப்பட்டவர்ேளாே இருப்பதாலும், தாங்ேள் புதி  

நிபந்தயனேளுக்குள்/நியெயமேளுக்குள் நுயழந்து புதி  சபாறுப்புேயளப் 

சபற்றிருக்கின்ைனர் என்பயதயும், யமலும், இயவேளியெய  தங்ேளது ஒப்பந்தம் 

இருப்பதினால் அவர்ேள் ெத்தி  வார்த்யதயினுயட  ஊழி த்தின்நிமித்தமாேவும் 

ேர்த்தர்நிமித்தமாேவும், தங்ேளது உபவாெங்ேளினாலும் சு த்தியன சவறுத்தல்ேளாலும் 

ேர்த்தரிடத்தில் தங்ேளது அன்யபக் ோண்பிப்பார்ேள் என்பயதயும் தாங்ேள் நியனவில் 

சோள்வதும், தங்ேளுக்கு ஆதா மானதாே இருக்குசமனவும்  அறிவுறுத்துகின்ைார். 

 ல்ல நபார்ச்நசவகனாய்த் தீங்கநுபவி 

ேர்த்தருக்ோன ஊழி த்திற்கு வார்த்யத, சிந்தயன மற்றும் செ ல் ஆகி வற்றில் 

தன்யன முழுயம ாேக் சோடுக்ேக்கூடி  வயேயில் பலி ாகுவது, சு த்தியன சவறுத்தல், 

உபவாெம் ஆகி வற்றிற்ோன கிறிஸ்தவரின் பிரதிஷ்யடய  விளக்குவதில், 

அப்யபாஸ்தெர் ஒரு யராமானி  யபார்ச்யெவேயன விளக்ேப்படமாேப் ப ன்படுத்துகிைார். 

உண்யமயுள்ள வீரர்ேளாே தண்டில் யெவேம்பண்ணுகிை எவரும் ஒரு சபரி  அளவிற்கு 
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பியழப்புக்ேடுத்த அலுவல்ேளில்/பூமிக்குரி  ேடயமேளில் சிக்கிக்சோள்ளக்கூடாது  

என்பயதயும், நாட்டுப்பற்றின் ோரணங்ேளுக்ோே அவற்யைச ல்ொம் புைக்ேணித்து, 

தி ாேஞ்செய்து, சு த்தியன சவறுத்தசெனும் உபவாெத்யதத் சதாடர்ச்சி ாே 

யேக்சோள்ள யவண்டுசமன்பயதயும் அவர் சுட்டிக்ோட்டுகிைார். இதயனய  ஒரு 

விளக்ேப்படமாேப் ப ன்படுத்தி, இந்த ஊழி த்திற்கு  ம்டே அடழத்தவர் 

உண்டேயுள்ளவபரன்றும்,  ாம் நவண்டிக்பகாள்ளுகி தற்கும் நிடனக்கி தற்கும் மிகவும் 

அதிகோய்,  ேக்குச் பசய்ய வல்லவராகிய ேர்த்தராகி  இநயசுகிறிஸ்துவுக்கு  ல்ல 

நபார்ச்நசவகனாய் நம்யமயும்கூட தீங்கநுபவிக்கும்படி அப்யபாஸ்தெர் 

யேட்டுக்சோள்கிைார். பின்னர் சவகுமதியின்/கியடக்ேக்கூடி  பெனின் யவறுபாட்யடக் 

ேருத்தில்சோள்ளவும் அயழக்ேப்படுகின்யைாம். இந்தப் பூமிக்குரி  யபார்ச்யெவேர்ேள், 

தங்ேளது உ ர் அதிோரிேளுயட  மற்றும் தங்ேள் யதெத்தினுயட  அங்கீோரம் 

சபையவண்டி, மாசபரும் ேஷ்டங்ேயளயும் தாங்கிக்சோண்டு, மாசபரும் சு த்தின் 

சவறுத்தல்ேயளயும் ேயடப்பிடிக்கிைார்ேள். தம்முடைய பரிசுத்தவான்களில் 

ேகிடேப்பைத்தக்கவராயும், விசுவாசிக்கி வர்கள் எல்லாரிைத்திலும் 

ஆச்சரியப்பைத்தக்கவராயும், ஆயிரமாண்டு யுேத்தின் விடி லில், மாசபரும் இராஜாதி 

இராஜாவும் ேர்த்தாதி ேர்த்தருமானவர் வருகின்ையபாது, நம்முயட  

உண்யமயுள்ளத்தன்யம மற்றும் சு த்தியன சவறுத்தல், உபவாெம் ஆகி வற்றிற்ோன 

சவகுமதி ாே/பெனாே அவரது அங்கீேரித்தயெப் சபற்றுக்சோள்ளும்படி அதயன 

எதிர்யநாக்கியும் நம்பிக்யேயுடனும் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்யைாம். 

இதற்கும்யமொே, மரணபரி ந்தம்வயர பலிசெலுத்துவதன் மூெம் தங்ேள் 

எஜமானரிடம் தங்ேள் விசுவாெத்யத நிரூபிக்கும் சிலுயவயின் யபார்ச்யெவேர்ேள், 

ஏற்ைோெமான அவருயட  இராஜ் ம் வருயேயில், அவரால் மிேவும் உன்னதமான 

நியெக்கு உ ர்த்தப்படுவார்ேள் என உறுதி ளிக்ேப்படுகின்ைது. இதயன அவர் “ ான் 

பஜயங்பகாண்டு என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்திநல அவநராநைகூை உட்கார்ந்ததுநபால, 

பஜயங்பகாள்ளுகி வபனவநனா அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்நனாநைகூை 

உட்காரும்படிக்கு அருள்பசய்நவன்.” (பவளி. 3:21) என்று கூறி உறுதி ளிக்கின்ைார். 

இவர்ேயள அவர் ெயோதரர்ேளின் வியெய ைப்சபற்ை நாமத்தாலும், மீண்டுமாே 

மணவாட்டியின் வியெய ைப்சபற்ை நாமத்தாலும் அயழக்கின்ைார், யமலும் தாம் 

உ ர்த்தப்பட்டதிலிருந்து, தாம் சஜ ங்சோண்டவராே சவற்றிப்சபற்ைதிலிருந்து, 

பிதாவானவரினால் எல்ொவற்யையும் தமக்கு ஒப்புக்சோடுக்ேப்பட்டிருக்கிையதப் யபாெ, 

“அழியாததும் ோசற் தும் வாைாததுோகிய சுதந்தரத்திற்நகதுவாக, ஜீவனுள்ள  ம்பிக்டக 
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உண்ைாகும்படி, கடைசிக்காலத்திநல பவளிப்பை ஆயத்தோக்கப்பட்டிருக்கி  

இரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்டதக் பகாண்டு நதவனுடைய பலத்தினாநல 

காக்கப்பட்டிருக்கி  உங்களுக்கு, பரநலாகத்தில் டவக்கப்பட்டிருக்கி  அந்தச் சுதந்தரத்தில்” 

(1 நபதுரு 1:4, 5) நாமும் யதவனுயட  சுதந்தரரும், நம்முயட  ேர்த்தராகி  இய சு 

கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்தரருமாே இருப்யபாசமன நமக்கும் உறுதி ளிக்கின்ைார். 

அப்யபாஸ்தெனாகி  யபதுரு, இந்த உண்யமயுள்ள சிலுயவயின் யபார்ச்யெவேர்ேயளப் 

பற்றி யபசுயேயில், அவர்ேளின் எதிர்ோெ மகியமய  இவ்வாறு அறிவிக்கின்ைார், 

“திவ்விய சுபாவத்துக்குப் பங்குள்ளவர்களாகும்பபாருட்டு, ேகா நேன்டேயும் 

அருடேயுோன வாக்குத்தத்தங்களும்  ேக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கி து.” (2 நபதுரு 1:4) 

திவ்வி  சுபாவசமன்பது எல்ொவற்றிக்கும் யமொனது, அதாவது மனிதருக்கும், 

தூதர்ேளுக்கும், துயரத்தனங்ேளுக்கும், வல்ெயமேளுக்கும் யமொனது – அது 

பிதாவானவரின் சுபாவமான அழி ாயம ாகும். அப்யபாஸ்தெரின் இக்யேள்வி 

சபாருத்தமானதாயுள்ளது: நம்முயட  ெே மனிதர்ேள் அவர்ேளுயட  அற்பமான 

சவகுமதிேளுக்ோே மாசபரும் ேஷ்டங்ேயளச் ெகித்துக்சோள்ளத் த ாராே இருக்கும்யபாது, 

உண்யமயுள்ளவர்ேளுக்ோே யதவனால் யவக்ேப்பட்டிருக்கும் இந்த ேகா நேன்டேயும் 

அருடேயுோன விஷ ங்ேயள முழுயம ாே நம்புகிை நாயமா எப்படிப்பட்டயவேயளச் 

ெகித்துக்சோள்ளத் த ாராே இருக்ே யவண்டுமல்ெவா? நீங்கள் எப்படிப்பட்ை பரிசுத்த 

 ைக்டகயும் நதவபக்தியும் உள்ளவர்களாயிருக்கநவண்டும்? 2 நபதுரு 3:11 

இராஜ்யத்தில் உபவாசமிருப்நபார் ோத்திரநே 

இராஜ் த்தின் மகியமேளுக்கும் ேனங்ேளுக்கும் மீட்பருடனான அவரது 

ஆயிரமாண்டு யுேத்தின் யவயெயில் இயணந்திருப்பயதயும், சு த்தியன சவறுத்தல் 

என்னும் உபவாெத்தியனக் ேயடப்பிடிப்யபாயரத் தவிர யவறு  ாரும் அனுமதிக்ேப்பட 

மாட்டார்ேள் என்று சொல்வது இந்த விஷ த்யத வலுவாேக் கூறுவதாேத் யதான்ைொம். 

இவர்ேள்தான் சஜ ங்சோண்டவர்ேள், இராஜ் த்யதப் சபாறுத்தவயரயில் 

இவர்ேளுக்ோேயவ அயனத்துயம வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டுள்ளது, இவர்ேயளத் 

தவிர்த்து யவறு ாருக்கும் வாக்ேளிக்ேப்படவில்யெ. இது முதலில் நி ா மற்ைதாே 

நமக்குத் யதான்றுகின்ைதா? அப்படி ானால், இது மிேவும் சீரானதும், மிேவும் 

நி ா மானதாேவும் இருப்பயதக் ோண ஒரு சிறி  அேத்தாய்வானது யதயவப்படுகின்ைது. 

ஒரு சஜ ங்சோண்டவசரன்பவர் சதய்வபக்தி சதாடர்பான அயனத்து விஷ ங்ேளிலும் 

தமது சித்தத்யதக் குறித்ததான ஒரு ஸ்தாபிக்ேப்பட்ட, ஒரு நியெ ான குணத்யதப் 

சபற்ைவராவார். சஜ ங்சோண்டவர்ேள் தங்ேளுயட  இருத த்தில் நீதிய  விரும்பி 

அக்கிரமத்யத சவறுப்பார்ேசளனவும், முடிந்தவயரயில் சொல்லிலும் செ லிலும் இதயன 

அவர்ேள் எடுத்துக்ோட்டுவார்ேசளனவும் சதய்வீே ஏற்பாடானது நமக்கு 

உறுதி ளிக்கின்ைது. ஆனால், சஜ ங்சோண்டவர்ேளயனவருயம தங்ேளது சொந்த 

இ ற்யே ான பசியவட்யேக்கும் இச்யெேளுக்கும் எதிராே, சு த்தியன சவறுத்தல், 

உபவாெம் என்னுமளவிற்கு, ஒரு நல்ெயபார்தயன புரிந்திட யவண்டுசமன்கிை கூற்ைானது, 

அவருயட  இராஜ்  யவயெயில் மீட்பருடன் இயணந்திருப்பவர்ேள் ஒவ்சவாரு 

அர்த்தத்திலும் நிந்தயனக்கும், யொதயனக்கும், விசுவாெமின்யமக்கும் யமொேவும் 

இருப்பார்ேசளன்று நமக்கு உறுதி ளிக்கின்ைது. ஆயிரமாண்டு யுேத்தின்யபாது உெே 

மனுக்குெத்யத யமம்படுத்துவதற்ோன இராஜாக்ேளாேவும் ஆொரி ர்ேளாேவும் மற்றும், 

ஆட்சி ாளர்ேளாேவும் நி ா ாதிபதிேளாேவும் இவர்ேள் இருப்பார்ேள் என்னும் 

கூற்ைானது, அவர்ேளது மற்றும் அவர்ேளது மீட்பரின் ஊழி த்தின்மூெமாே யதவன் 

முன்மாதிரி ாே ோட்டப்யபாகின்ை நீதி, இரக்ேம் மற்றும் அன்பு ஆகி வற்றின் சிைந்த 

உத்தரவாதமாகும். 
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ஒரு படி யமயெ செல்ெொம்; சு த்தியன சவறுத்திடாமல் எவருயம, இந்த 

யுேத்தியொ வரவிருக்கும் யுேமான ஆயிரமாண்டு யுேத்தியொ நித்தி  ஜீவயன அயட  

முடி ாது என்பயதச் சுட்டிக்ோட்டுகின்யைாம். இந்த யுேத்தில் அயழக்ேப்பட்டு 

யொதிக்ேப்பட்டு மற்றும் வளர்ச்சி யடயும் திருச்ெயபயியனப் சபாறுத்தவயரயில் இது 

உண்யமச ன்பயத நாங்ேள் ஏற்ேனயவ ோட்டியுள்யளாம். அடுத்த யுேத்தில் உெேம் அதன் 

யொதயனயின்யபாது, நித்தி  ஜீவசனன்னும் பரிசியனப் சபையவண்டுசமன்ைால், 

ஆயிரமாண்டு முடிவதற்கு முன்னயர அவர்ேள், குயைவாே அல்ொமல் நியைவாேப் 

பரிபூரணத்தியன அயடந்திருக்ேயவண்டுசமன்று யவதவெனங்ேள் அயனத்து 

இடங்ேளிலும் சுட்டிக்ோட்டுகின்ைன. யதவன் எதிர்பார்க்கின்ை பரிபூரணத்யத 

அயடவசதன்பது தந்யத ஆதாமும் தாய் ஏவாளும் ஏயதனில் சோண்டிருந்த 

ேளங்ேமின்யமய  அயடவயத விடவும் அதிேமாே ஒன்று யதயவப்படுகின்ைது 

என்பயதக் குறிக்கின்ைது. அவர்ேள் நல்ெ குணத்துடன் உண்டாக்ேப்பட்டவர்ேளாய் 

மாத்திரமல்ொமல், அயதச் செ ல்படுத்தவும் யவண்டியிருந்தது – யொதிக்ேப்பட்டு, 

நிரூபிக்ேப்பட்டு, ஒழுக்ேப்படுத்தப்பட்டு ஒரு நியெ ான நியெக்கு அல்ெது நியெயமக்கு 

சோண்டு வரவும் யவண்டியிருந்தது. ஒழுங்குப்படுத்தப்படுதல் மற்றும் யொதிக்கும் 

வாழ்க்யேப்யபாக்கின் ஆரம்பத்தியெய  அவர்ேள் கீழ்ப்படி ாயமய  நிரூபித்தனர், 

யமலும் அவர்ேளின் யொதயன ானது மரண தண்டயனயில் வந்து நின்ைது. ஆயிரமாண்டு 

யுேத்தின்யபாது, பாவம் மற்றும் மரண நியெயமேளிலிருந்துத் திரும்பக் 

சோண்டுவரப்பட்ட மனுக்குெமானது, படிப்படி ாேப் பரிபூரணத்திற்கு யநாக்கி 

சமன்யமலும் சநருங்கிவருயேயில், இந்தச் யொதயனேயள எதிர்சோள்ளவும், 

சோள்யேக்ோன விசுவாெத்யத நிரூபிக்ேவும் யவண்டியிருக்கும். இதன் சபாருள் 

 ாசதனில், அவர்ேள் தங்ேயள சவறுக்ேக் ேற்றுக் சோள்ள யவண்டும், விழுந்துயபான 

பசியவட்யேய யும் உள்ளுணர்யவயும் ேட்டுப்படுத்தக் ேற்றுக் சோள்ள யவண்டும், 

யமலும் இவற்றில் சவற்றியும்சபை யவண்டும், இறுதியில் நீதியுடன் இணக்ேமாே 

யநாக்ேத்திலும் குணத்திலும் நியெ ான உறுதிப்பாட்யட அயட வும் யவண்டும் 

என்பயத ாகும். ஆயிர வருட இராஜ் த்தின் சிொக்கி ங்ேயளப் பிரய ாஜனப்படுத்திக் 

சோள்ளாத எவரும், இரண்டாம் மரணத்தில் மரித்துவிடுவாசரன்று அப்யபாஸ்தெர் நமக்கு 

நிச்ெ ப்படுத்துகின்ைார், இது யவதாேமத்தின் அயனத்து ொட்சி ங்ேளாலும் 

உறுதிப்படுத்தப்படுகின்ைது. அப்நபாஸ்தலர் 3:23 ஓ, தற்யபாயத  ஜீவி மானது 

அவர்ேளின் எதிர்ோெ நென்ேளுடன் எவ்வளவு சதாடர்பு சோண்டுள்ளது என்பயத முழு 

மனுக்குெமும் உணருயம! 

இடுக்ேமான வழியில் நடப்பதன் மூெம் பரிசுத்தத்தன்யமய , பரிபூரணத்தியன 

அயட ாத அயனவருக்கும் நித்தி த்திற்குமான சித்திரவயதயின் யவதாேமப்பூர்வமற்ை 

யபயுருவத்யத நாங்ேள் உ ர்த்திப் பிடிக்ேவில்யெ. ஆனால், சு த்தியன சவறுத்தல், 

சு த்தியனப் பலிசெலுத்துதல், உபவாெம் யபான்ைவற்றின் இடுக்ேமான வழியில் 

நடப்பவர்ேயள ல்ொமல் சதரிந்சதடுக்ேப்பட்ட வகுப்பாரில், சஜ ங்சோண்டவர்ேளாே 

யவறு ாரும் இருக்ே முடி ாது என்பயதய  நாங்ேள் சுட்டிக்ோட்டுகின்யைாம்: மகியம, 

ேனம் மற்றும் அழி ாயம ஆகி வற்றில் தம்முயட  குமாரனுடனான 

உடன்சுதந்திரர்ேளின் மோ யமன்யமயும் அருயமயுமான ோரி ங்ேள் அவர்ேளுக்கு 

அருளப்படும். யமலும் இடுக்ேமான வழிதயன நிராேரிப்பவர்ேயளப் சபாறுத்தவயரயில், 

கிறிஸ்து இய சுவில் தற்யபாதுள்ள உன்னத அயழப்பின் மாசபரும் பரியெ அவர்ேள் 

இழந்துயபாகிைார்ேள் என்பயதயும் சஜ ங்சோள்கிை சிறுமந்யதக்கு 

வாக்ேளிக்ேப்பட்டுள்ள மகியம, ேனம் மற்றும் அழி ாயம ஆகி வற்யையும் 

இழந்துயபாகிைார்ேள் என்பயதயும் யவதாேமப்பூர்வமாே அவர்ேள் ோண விரும்புகியைாம், 

யமலும் நியெ ான, திடமான குணெட்ெண வளர்ச்சிய  அவர்ேள் புைக்ேணிக்கும் அயத 

விகிதத்தில் – அவர்ேள் மாம்ெத்தின் சபால்ொத யபாக்குேயள சஜ ங்சோள்ள 
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புைக்ேணித்து, அதினால் அப்யபாக்கிற்கு அடிபணிதசென்பது மிேவும் வலுவாே 

பியணக்ேப்படும் அயத விகிதத்தில்தான் –  ஆயிரமாண்டு அரொட்சியின் யபாது அவர்ேள் 

வந்தவழியியெய  திரும்பச்செல்லுதலுக்ோன படிேளின் விகிதமுமிருக்கும்: ஏசனன்ைால் 

பாவத்தில் சு த் திருப்தியின் ஒவ்சவாரு கீழ்யநாக்கி  அடியும், மாம்ெ தளத்திலும்கூட, 

படிப்படி ாே நித்தி  ஜீவனின் சுதந்திரராே மாறுவதற்ோே யவண்டி வந்தவழிய  திரும்பும் 

ஒரு அடி ாே மாறும். எல்ொரும் இதயனக் ோணமுடிந்தால், திருச்ெயபக்கும் உெேத்துக்கும் 

சபாருத்தக்கூடி தும், யமலும் ொந்தம், த வு, சபாறுயம, நீடி சபாறுயம, ெயோதர 

சியநேம், அன்பு என சுருக்ேமாேக் குறிப்பிடக்கூடி துமான மற்சைல்ொ நற்குணங்ேளும், 

ஜீவனுயட  உபவாெமும், சு த்தியன சவறுத்தலும் உெேத்திற்கு என்யன ஓர் ஊக்ேமாே 

இருக்குமல்ெவா! 

எவ்வாைாயினும், சதய்வீே உதவியின்றி தற்ோெத்தில் யதவனுயட  ஆவியின் 

இந்தக் கிருயபேயள தாங்ேள் அயடந்துவிடொசமன்று ஒருவரும் நியனத்திடொோது. 

நி மிக்ேப்பட்ட வழி ான இரத்தத்தின்மீதான விசுவாெம் மூெமாேவும், எஜமானரின் 

அடிச்சுவடுேயளப் பின்பற்றுவதற்ோன பிரதிஷ்யட மூெமாேவும் தவிர, யவறு 

எவ்வயேயிலும் ேர்த்தரிடம் சதய்வீே உதவிதயனப் சபற்றுக்சோள்ளமுடியுசமன்று 

ஒருவரும் நியனத்திடொோது. 
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தி நேஷனல் நேபர் ட்ரிப்யூன், மார்ச் 12, 1905 

(The National Labor Tribune, March 12, 1905) 

 

மெய்யான உபவாசமும் விருந்தும் 

வாஷிங்டன், டி.சி., மார்ச் 12 - பாஸ்டர் சி. டி. ரசல் அவர்கள், இன்று இரண்டு முறை 

ஆட் ஃபபநோஸ் (Odd Fellows) கூடத்தில் திரளான மற்றும் கருத்தூன்றி கவனித்திட்ட 

அறவந ாரிடத்நே உறர ாற்றினார். “ேரகத்திற்குப் நபாய்வருேல். அவற்றிலுள்ள 

பேறரயும் மீட்பேற்கான ேம்பிக்றக.” என்பது அவரது பிற்பகல் நேவச் பசய்தியின் 

ேறேப்பாக இருந்ேது.  

ேற்பச ோக அவர் ஆவியுேகக் நகாட்பாட்டாளர்கள் (Spiritualists), கிறிஸ்ேவ 

விஞ்ஞானிகள் (Christian Scientists), ஏழாம் ோள் அட்பவன்டிஸ்டுகள் (Seventh Day Adventists) 

மற்றும் நமார்மன்ஸ் (Mormons) ஆகிந ாரால் நபாதிக்கப்படும் கருத்துக்களின் ேவைான 

ேன்றமற  நவேவசனங்களிலிருந்து காண்பிப்போகவும் நகாரினார். பசாற்பபாழிவானது 

கிட்டத்ேட்ட இரண்டு மணி நேரமளவும் ஆழ்ந்ே கவனத்துடன் பசவிமடுக்கப்பட்டது. 

பின்வரும் வசனப்பகுதிற  ஆோரமாகக் 

பகாண்டு பகாடுக்கப்பட்ட “மெய்யான 

உபவாசமும் விருந்தும்” என்னும் மாறேநேர 

பசாற்பபாழிவுேறன முழுறம ாக இங்நக 

பதிவிடுகிநைாம்: “அப்மபாழுது, யயாவானுடைய 

சீஷர் அவரிைத்தில் வந்து: நாங்களும் பரியசயரும் 

அயநகந்தரம் உபவாசிக்கிய ாயெ; உம்முடைய 

சீஷர் உபவாசியாெலிருக்கி மதன்னமவன்று 

யகட்ைார்கள். அதற்கு இயயசு: ெணவாளன் 

தங்கயளாடிருக்டகயில் ெணவாளனுடைய யதாழர் 

துயரப்படுவார்களா? ெணவாளன் அவர்கடள 

விட்டு எடுபடும் நாட்கள் வரும், அப்மபாழுது 

உபவாசிப்பார்கள்.” ெத். 9:14 – 15 

(அவர் உறர ாற்றின வருடத்தில்) கடந்ே புேன்கிழறம துவக்கி ஈஸ்டர் ஞாயிறு வறர 

போடரும் பேந்து காேபமன அறழக்கப்படும் காேமானது, இந்ோகரிமறடந்ே உேகம் 

முழுவதும் கிறிஸ்ேவர்களின் அநேக பபரும்பிரிவுகளால் பரவோக 

அநுசரிக்கப்பட்டுவருகின்ைது. கிறிஸ்ேவநரா புைஜாதியினநரா,  ாபோருவரின் 

மனசாட்சியுள்ள மே அனுசரிப்புகளில் ேவறு கண்டுபிடிப்பது ேமக்குரி  காரி மல்ே. 

ஒவ்பவாரு மனிேனின் மனசாட்சிந  அவனுக்கு வழிகாட்டி ாக இருக்க நவண்டும், 

மற்றும் ஒவ்பவாருவரும் பேய்வீக வார்த்றேயின் அறிவுறுத்ேல்களால் ேனது 

திராணிக்குத்ேக்கோக ேனது மனசாட்சிேறன அறிபவாளி பிரகாசமறட ச் பசய்திட 

ோடிடல்நவண்டும். பேந்து உபவாச அநுசரிப்பிறன ஆேரிக்கநவா அல்ேது கண்டிக்கநவா 

ோம் இங்குவரவில்றே. அநுசரிப்பானது சிேரிடத்தில் பவறும் சம்பிரோ மாகவும், 

மற்ைவர்களிடத்தில் அநேகமாக மாய்மாேமாகவும் இருந்ோலும்கூட, கர்த்ேரிடம் 

நேவபக்தியினது தூ ஆவியுடன் அவ்வநுசரிப்பிற்குள் நுறழயும் இன்னும் பேருக்கு அது 

அவர்களின் ஆத்துமாக்களுக்கு நீதி ாகி  சமாோன பேன்கறள அளிக்கிைபேன்பறேயும், 

அநேசம ம் பேருக்கும்கூட சரீரரீதி ாக ஒரு ேன்றம ப க்கின்ைபேன்பறேயும், 

பருவகாேத்தின் மாற்ைத்தில் வருவோல், ஒருவிேமான மாற்றீடாக, ஏைத்ோழ 

அறனவருக்குநம ப னளிக்குபமன்பறேயும் ஒத்துக்பகாள்ள ோம் 
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ஆ த்ேமாகநவயுள்நளாம். பேந்து காே அநுசரிப்பானது மிகவும் போன்றம ான 

ஆரம்பத்திறனக் பகாண்டோகும். முேன்முேலில், எவ்வளவு வாரங்கள், அவ்வாரங்களில் 

எவ்வளவு ோட்கள் உபவாசத்திறன முறை ாக கறடப்பிடிக்கோம்? என்பறேக்குறித்து 

கணிசமான விவாேம் ேடந்நேறியிருக்கின்ைன. ேமோண்டவர் றகக்பகாண்ட 40 ோட்கள் 

உபவாசமானது நகள்விக்கான பதிலிறனத் தீர்மானிப்பதில் கவனிக்கத்ேகுந்ேோய் 

இருந்ேோகத் பேரிகின்ைது, நமலும் பபரும்பாோநனார் ஞாயிற்றுக்கிழறமகள் 

விதிவிேக்காக இருக்கநவண்டுபமன்றிட,  40 ோட்களானது 36 ஆகக் குறைக்கப்பட்டன, 

இது குறிப்பாக ஒரு வருடத்தின் ேசமபாகம் அல்ேது பத்தில் ஒருபாகம் என்பதுநபாே 

பபாருத்ேமானோக இருக்குபமன்றும் நகாரப்பட்டன.  

சந்நேகத்திற்கிடமின்றி ேல்ே மற்றும் விசுவாசமான இருே ங்கள் இவ்வழக்கத்றே 

நிறுவுேலில் நிறை  ஈடுபட்டிருந்திருப்பார்கள், ஆனால் இதிலும்கூட, மற்ை 

விஷ ங்கறளப் நபாேநவ, ஒரு பபாதுவான ேவறு நிகழ்ந்ேது, அோவது, கிறிஸ்ேவ 

திருக்நகாயிலுள்ள வட்டாரங்கள் (parishes), நபரா ர் ஆட்சி மாவட்டங்கள் (dioceses), 

மாநிேங்கள் மற்றும் நகாடானநகாடிக்கணக்கான ஜனங்கள் ஆகிந ாரின் மீது  

பகாள்றககறளயும் ேறடமுறைகறளயும் சுமத்தும் மு ற்சிேறன நமற்பகாண்டநே ாகும் 

மற்றும் அவர்களில் ஒரு சிேரால் மாத்திரநம அறவகறள சரி ாக மதித்துணரந்து அநுசரிக்க 

முடிந்ேது. ஒட்டுபமாத்ே, பப ரளவிோன கிறிஸ்ேவமண்டேமானது, பவறும், 

நேவபக்தியின் நவஷத்றேந  ேரித்திருக்கின்ைது; நமலும் அேன் அநுதின 

வார்த்றேகளாலும் பச ல்களாலும் முழு கிறிஸ்ேவ நிறுவுேறேயும் மறுத்து வருகின்ைது, 

நமலும் இருே ப்பூர்வமாக அல்ோமலும், கர்த்ேருக்கு சுகந்ே வாசறன ாக இருப்பேற்குப் 

பதிோக அருவருப்பானோக இருக்கின்ைதுமான, பரிநச  (மாய்மாேமான) 

உபவாசத்ோலும் பஜபத்ோலும் உண்றமயில் அது நசேமறடந்திருக்கின்ைது. பேந்து 

காேத்றேப் பப ரளவிோன கிறிஸ்துவமண்டேத்திற்குப் பிரந ாகிப்பேற்கு எதிராக இந்ே 

வாேமானது இருக்கும், ஆனநபாதிலும் இது எவ்வறகயிலும் இருே த்தில் 

சுத்ேமுள்ளவர்களால் அறேக் கறடப்பிடிப்பேன் பபாருத்ேத்திறன ேவபைன 

கூறுவேற்காகநவா அல்ேது விமர்சிப்பேற்காகநவா அல்ே. 

உபவாசம் பற்றிய மபாதுவான/முழுடெயான/ஒட்டுமொத்த பார்டவ  

ஆனால் ோம் ேம்முறட  கண்கறள ஏபைடுத்து, 

உபவாசத்தினுறட  இந்ேப் பாடத்றே விரிவான 

பார்றவயில் பார்க்கோம் வாருங்கள். அறனத்து 

நவேமாணவர்களுக்கும், எலி ா என்பவர் ஒரு 

சந்ேர்ப்பத்தில் 40 ோட்களளவும் உபவாசமிருந்ோர் 

என்பதும், ோனிந ல் தீர்க்கேரிசி ானவர் பே 

சந்ேர்ப்பங்களில் உபவாசமிருந்து, ஒருமுறை, மூன்று 

வாரங்களாகி  ோட்கள் நிறைநவறுமட்டும் 

ருசிகரமான அப்பத்றேப் புசிக்கவில்றேப ன அவர் 

ேமக்குச் பசால்லும் பதிவும் பரிச்ச மானறவகநள. 

ேமது கர்த்ேரும்கூட, 40 ோட்களளவும் ஒரு 

துணிக்றகக்கூட புசி ாமல் முற்றிலுமாக 

உபவாசமிருந்ோர் என்பறேயும், நமலும் பறழ  

மற்றும் புதி  ஏற்பாடுகளில் பல்நவறு சிறி  

உபவாசங்களும் பதிவு பசய் ப்பட்டுள்ளன 

என்பறேயும் ோம் நிறனவுபடுத்துகிநைாம். சந்ேர்ப்பங்கறள ஆராய்ந்துபார்க்றகயில், இந்ே 

உபவாசங்கள், இரண்டு நோக்கங்களில் ஏநோபவான்றிறன நோக்கமாகக் பகாண்டிருந்ேன 

என்போகக் காண்கின்நைாம்.  

21 



 

 

 

 

(அ) சிேது மனந்திரும்புேலின் 

பவளிப்பாடுகளாகவும், பாவஞ்பசய்ேறமக்கு 

பேஞ்சறிந்து வருந்துேோகவும் மற்றும் 

கர்த்ேரிடத்திோன ஐக்கி த்திறனப் 

புதுப்பிப்பேற்கான வாஞ்றச ாகவும் இருந்ேன. 

ஆக, “நான் உபவாசத்தால் என் ஆத்துொடவ 

உபத்திரப்படுத்தியனன்”, “என் ஆத்துொ 

வாடும்படி உபவாசித்யதன்.” (சங். 35:13; 69:10) 

என ோவீது இராஜா ேமக்குச் பசால்கின்ைார்.  

(ஆ) பாவங்களுக்காக வருத்ேமறடவதுக் குறித்து அல்ோமல், மாைாக கர்த்ேருறட  

சித்ேத்றே அறிந்து பகாள்வேற்கும் அேறனச் பச ல்படுத்துவேற்குமான வாஞ்றசயினால், 

இருே ந்ேறன கர்த்ேருடன் ஒரு பேருக்கமான ஐக்கி த்திற்குக் பகாண்டுவருவேற்காகவும் 

உபவாசங்கள் கறடப்பிடிக்கப்பட்டன. உோரணமாக, ேம்முறட  கர்த்ேரின் உபவாசமும் 

இந்ே நோக்கத்திறனச் சார்ந்நே இருந்ேது. அவர் ேம்றம பிரதிஷ்றட பசய்து 

ஞானஸ்ோனத்ோல் அேறன அறட ாளப்படுத்தி, பரிசுத்ே ஆவியின் முழுறம ான 

பசல்வாக்கின்/கட்டுப்பாட்டின் கீழாக 

ேமது ஊழி த்றேத் துவங்கவிருந்ே 

உடநனந , அவர் உபவாசிக்கவும், 

பஜபிக்கவும், ேமது ஊழி த்தின் 

நபாக்கு என்னவாக இருக்கும் 

என்பறேக் குறித்து பேய்வீக 

சித்ேத்றே அறிந்துபகாள்ளவும் 

ேனித்திருக்கும்படி பசன்ைார். 

கர்த்ேரிடமிருந்து ஒரு 

பவளிப்பாட்றடப் பபற்று, அேறன 

ஓரளவுக்கு மாத்திரநம புரிந்துபகாள்ள 

முடிந்ே ோனிந நோ, ோன் 

கர்த்ேரிடம் பேருங்கிச் பசல்ே 

நவண்டுபமன்பேற்கும், நமலும் விநசஷ ே வாக, ேனக்கு கிறடத்ே ேரிசனத்தின் 

முக்கி த்துவத்றேக்குறித்து விநசஷித்ே உள்பளாளி வழங்கப்படும் என்னும் 

நோக்கத்திற்காகவும் உபவாசமிருந்து பஜபம் பசய்ோர். இநேநபால், ேம்முறட  கர்த்ேரும் 

ஒரு சந்ேர்ப்பத்தில் அப்நபாஸ்ேேர்களிடம், துர்ஆவி/பிசாசு பிடித்ே ஒருவனிடத்திலிருந்து 

ஆவிற த் துரத்திவிட ேங்களால் கூடாமற்நபானநபாது, “இவ்வடகப் பிசாசு 

மெபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலுயெயன்றி ெற்ம வ்விதத்தினாலும் பு ப்பட்டுப்யபாகாது” 

என்று கூறினார்.  

இவ்வாறு அவர் பஜபத்தில் மட்டுமல்ே, உபவாசத்திலும் ஒரு 

போபேன்/பச ல்வல்ேறம இருப்பறேத் பேரிவித்ோர் – அோவது இதுநபான்ை 

உபவாசங்கள், சு த்திறன பவறுத்ேல்கள் 

மூேமாக, இருே மானது நேவனானவரிடத்தில் 

கிட்டிச்நசருபமன்றும், நமலும் மாபபரும் 

ஆவிக்குரி  வல்ேறம ானது 

அனுபவிக்கப்படுபமன்றும் இேன்வழி ாகத் 

பேரிவித்ோர். நவறு வார்த்றேகளில் 

கூறுநவண்டுமானால், ேம்முறட  ஜனங்கள் 

அனுபவிக்கும் கர்த்ேருறட  ஆவியின் அளவீடு 
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என்பது, எந்ேபவாரு திராணிக்குத் ேக்கோக அவரது ஊழி த்திற்காக அவர்கள் 

பகாண்டிருக்கும் வல்ேறமயின் அளவீடாகும்; நமலும் சு ேேமும், உேகப்பற்றும், 

பபருறமயும் மற்றும் மதிநகடும் பகாண்ட இருே த்றே பவறுறம ாக்கும்/காலி ாக்கும் 

எக்காரி மும் கர்த்ேருறட  ஆவியிறன மாபபரும் அளவில் அனுபவிக்கவும், நமலும் 

அந்ேபரின் மூேம் கர்த்ேருறட  வல்ேறம ானது மாபபரும் அளவில் பவளிப்படவும் 

அனுமதிக்கும். இதில், கபடற்ை உத்ேம இஸ்ரந ேராய் இருப்நபாருக்கு என்நன ஒரு 

பாடமிருக்கின்ைது!  

கறடசி ாக குறிப்பிட்ட இந்ே உபவாசத்தின் ப றன விளக்கும்வண்ணமாக – பவுல், 

பர்னபா, சிமிந ான், லூகி மற்றும் மனாயீன் நபான்ை அந்திந ாகி ா பட்டணத்திலுள்ள 

சறபயின் பேரிந்துபகாள்ளப்பட்ட மூப்பர்கள் ேங்கள் ஊழி ந்போடர்பாக 

உபவாசித்துக்பகாண்டிருந்ோர்கள் என்பறேயும், அேன்பிைகு அந்திந ாகி ா 

பட்டணத்திலுள்ள சறப ானது, பரிசுத்ே 

ஆவியின் வழிேடத்துேலுக்கிணங்க, ஒரு 

திருத்தூேர்பணி நிமித்ேமான ப ணத்திற்காக, 

பவுறேயும் பர்னபாறவயும், சறபயின் 

பிரதிநிதிகளாக நி மித்ோர்கள் என்பறேயும், 

நமலும் அவர்கறளத் ேங்களது பிரதிநிதிகளாக 

அனுப்பிடுவேற்கு முன்போக அவர்கள் 

இக்காரி த்றேக் குறித்து உபவாசித்து பஜபம் 

பண்ணினார்கள் என்பறேயும் ோம் கவனிக்கோம். 

அப்யபாஸ்தலர் 13: 2, 3 ோம் மீண்டுமாக, 

புைஜாதி னான பகார்நேலியு என்பவர் 

உபவாசித்து பஜபம்பண்ணிவந்ே அந்நேரத்திநே, 

‘ேன்னுறட  பஜபங்கள் நகட்கப்பட்டோகவும், 

ோன் கண்டனத்திலிருந்து காப்பாற்ைப்பட்டு 

கர்த்ேருறட  ஜனங்கபளன்னும் குடும்பத்ோரில் 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட நவண்டுபமன்கிை ேன்னுறட  பஜபங்கள் நிறைநவைத் நேறவ ான 

அறிவுறுத்ேறே ேனக்குக் பகாடுக்கக்கூடி  அப்நபாஸ்ேேனாகி  நபதுருறவ 

வரவறழக்கும்படி அவர் ஆள் அனுப்ப நவண்டும்’ என்கிை பசய்தியிறனக் கர்த்ேர், 

தூேன்மூேமாய் அனுப்பினோகக் கவனிக்கின்நைாம். (அப்யபாஸ்தலர் 10:30).  

மீண்டுமாக, பவுலும் பர்னபாவும், ேங்களது திருத்தூேர் சுற்றுப்ப ணத்தில், ோங்கள் 

பசய்ே பணியிறனப் பற்றி  அவர்களது அறிக்றகயில், பல்நவறு சிறி  சறபகளில் 

மூப்பர்கறள ஏற்படுத்தி றவத்ேநபாது, அவர்கள் உபவாசித்து, பஜபம்பண்ணி அவ்வாறு 

பசய்ோர்கள் என்போகக்  கவனிக்கின்நைாம். 

உபவாசத்தின் மெய்யான முக்கியத்துவம் 

ஞானஸ்ோனம் நபான்நை உபவாசமும், ேன்றமக்குப் பதிோக தீங்கு 

விறளவிக்கும்வறகயில், பவறும் சடங்காக அநுசரிக்கப்படோம், அல்ேது ஆவிக்குரி  

விேத்தில் அநுகூேமறட வேற்காகவும் அனுசரிக்கப்படோம். ஒரு மனிேன் 

ஞானஸ்ோனமறட ாமல் எவ்வாறு பவறுமநன கடலில் ஐந்து ஆழ அளவிற்கு 

மூழ்கோநமா, அவ்வாநை பேய்வீக நிறேப்பாட்டிலிருந்து உபவாசத்றே ஏபைடுக்காமல் 

பவறுமநன அவன் சு விருப்பப்படி பட்டினி கிடந்து மரிக்க நேரிடோம். உோரணத்திற்கு, 

பேந்துகாே வறை றரயின்படி ஒரு குவறளக் காபியிறனக் குடிக்கோம் 

என்றிருக்கும்நபாது, அத்ேறுவாயில் இரண்டு குவறள அளவிோன பகாள்ளளவுறட  ஒரு 

கிண்ணத்தில் காபிற த் ேனக்காக ஏற்பாடு பசய்து ஒரு பவளிப்புை முகபாவத்திறனக் 

காட்டிக்பகாண்டிருக்கும் மனிேனிடம் எந்ேபவாரு நேர்றம ான ேபரும் குறைந்ேபட்ச 
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அனுோபத்றேக்கூட பகாண்டிருக்க முடி ாது. இது கர்த்ேரின் பார்றவயில் ஏபைடுக்கப்பட 

நவண்டி  ஓர் உபவாச மனப்பான்றமயிலிருந்து இருே மானது பவகு போறேவில் 

இருக்றகயில், எவ்வாறு நேவபக்தியின் ஒழுங்குகளானது அநுசரிக்கப்படுகின்ைன 

என்பேற்கான ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். கிறிஸ்து இந சுவுக்குள்ளான “புது சிருஷ்டி” – என 

நவேவசனங்களில் அறழக்கப்படும் வகுப்பாருக்கு, எந்ேபவாரு நிகழ்விலும் உபவாசத்தின் 

சாராம்சமானது கர்த்ேருறட  பார்றவயில், இருே த்தின் நிறேறமயினாநேந  

அளவிடப்படுகின்ைது. அறனத்து “ொம்ச இச்டசகடள அல்ேது ஆறசகறள விட்டு விலகி”  

– இருத்ேநே உண்றம ான 

உபவாசபமன ோம் பேளிவாக 

முடிவிற்கு வரோம், இதுநவ 

கர்த்ேருறட  பார்றவயில் மிகவும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வறக ாகும். 

இந்ே மாம்ச இச்றசகள் 

ஆத்துமாவிற்கு விநராேமாய், 

அோவது கர்த்ேரின் அடிச்சுவடுகளில் 

இடுக்கமான வழியில் ேடக்க 

முற்படுகின்ை ஆவியினால் 

ஜநிப்பிக்கப்பட்ட புதி  சிருஷ்டிக்கு 

விநராேமாய்ப் நபார்பசய்கிைபேன்று 

அப்நபாஸ்ேேர் விளக்குகின்ைார். 

 நேவறன மகிறமப்படுத்துவேற்கும், ேம்முறட  புதி  சிந்றேற  ஆவிக்குரி  

வழியில் முன்நனற்ைமறட ச்பசய்வேற்கும், பாவமாகநவா அல்ேது குற்ைமற்ை 

விேமாகநவா, உணவு மற்றும் பானத்திற்கான பசிநவட்றக அல்ேது உேக 

இன்பங்களுக்கான மனதின் இச்றசகள் அல்ேது நவட்றககள் நபான்ைவற்றிறன 

மறுத்திடும் ஒவ்பவாரு பவறுத்ேலுநம, நிச்ச மாக கர்த்ேரின் ஒப்புேறேப் பபறும் மற்றும் 

புதி  சிருஷ்டியின் வளர்ச்சிக்கும், பறழ  சுபாவத்திறன பமன்நமலும் புதி  சுபாவத்திற்கு 

அடிபணி ச்பசய்வேற்கும் சாேகமாகவும் அறமயும். இதுநவ பமய் ான உபவாசம், 

முக்கி மான உபவாசம், அத்தி ாவசி மான உபவாசம், இது இல்ோமல் ோம் 

ேம்புகின்ைதும், உேகத்தின்மீது நீதி ான ஆளுறகபசய் ப்நபாகின்ைவருக்காக 

“உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக; உம்முடைய சித்தம் பரெண்ைலத்தியல 

மசய்யப்படுகி துயபால பூமியியலயும் மசய்யப்படுவதாக” என ோம் பஜபிக்கின்ைதுமான 

மகிறம ான இராஜ் த்திற்குள் எவராலும் நுறழ  ேம்ப முடி ாது. 

அப்நபாஸ்ேேர்களின் முன்மாதிரி ால் கட்டறளயிடப்பட்டபடி, சந்நேகத்திற்கு 

இடமின்றி, பவளிப்புைமான சடங்குகள் மற்றும் பவளிப்புைமான உபவாசங்கள் மற்றும் 

மண்டியிட்டு பஜபித்ேல், ேண்ணீர் ஞானஸ்ோனம் நபான்ை அறனத்துநம, உேவிகளும் 

அறவகள் விளக்கும் ஆவிக்குரி  காரி ங்களின் விளக்கப்படங்களாகும்; ஆனால் 

பவளிப்புைமான சடங்குகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு நவபைறேயும் பார்க்கநவா 

மதித்துணரநவா முடி ாே எவருநம இந்ேச் சுவிநசஷ யுகத்தின் பேரிந்பேடுக்கப்பட்ட 

திருச்சறபக்கு முன்பாக கர்த்ேர் அறமத்துள்ள மகிறம ான விஷ ங்களுக்கான ேங்களது 

அறழப்றபயும் பேரிந்துபகாள்ளுேறேயும் உறுதிப்படுத்ே முடி ாது. அடுத்ே யுகத்தில் 

பபாதுவாக உேகிற்கு கிறடக்கும் சிே ஆசீர்வாேங்கறளயும் பேய்வீக உேவிகறளயும் அவர் 

உண்றமயில் அனுபவிக்கக்கூடுபமன்ைாலும், அவர் ேற்காேத்தின் உன்னே அறழப்றபயும், 

பரம அறழப்றபயும் இழந்நேநபாவார். இந்ேக் காரணத்தினால்ோன் கர்த்ேர் போடர்ந்து 

உண்றம ான உபவாசங்கறளயும், உண்றம ான பலிகறளயும் குறிப்பிட்டார்; 

ஒருநபாதும் அேறனக் கட்டறளயிடவில்றே, மற்றும் ேற்பச ோக மாத்திரநம 

பவளிப்புைமான உபவாசத்திறனயும் பரிந்துறரத்ோர்/பாராட்டினார். 
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நெது கர்த்தர் பரிந்துடரக்கின் /பாராட்டுகின்  உபவாசம் 

ேம்முறட  சீஷர்களாக இருப்பவர்களுக்கும், வரவிருக்கும் அவருறட  

இராஜ் த்தில் அவருறட  உடன்சுேந்திரர்களாக இருப்பவர்களுக்கும், அவருடன் 

அவருறட  சிங்காசனத்தில் அமரப்நபாகின்ைவர்களுக்கும், அவர்களுக்கு இராஜ் த்றேக் 

பகாடுக்க பிோவானவர் பிரி மாயிருக்கிை “சிறுமந்றே” – க்கும், ேம்முறட  கர்த்ேர் 

அவசி பமன அறிவித்ே உபவாசங்களின் வறகயினது விளக்கப்படங்களாக, அவர் 

இவ்வாறு கூறினார், “ஒருவன் என்டனப் பின்பற்றி வர விரும்பினால், அவன் தன்டனத்தான் 

மவறுத்து (உண்றம ான விேத்தில் உபவாசித்து), தன் சிலுடவடய எடுத்துக்மகாண்டு 

என்டனப் பின்பற் க்கைவன் (இதில் என்னுறட  முன்மாதிரிற  பின்பற்ைக்கடவன்).”  

“நான் சாந்தமும் ெனத்தாழ்டெயுொய் 

இருக்கிய ன்; என் நுகத்டத உங்கள்யெல் 

ஏற்றுக்மகாண்டு, என்னிைத்தில் 

கற்றுக்மகாள்ளுங்கள்” — முழுறம ான 

சு த்திறன பவறுத்ேல், ேன்னேமறுப்பு, 

முழுறம ான அர்ப்பணிப்பு, என்னில் பிோவின் 

சித்ேநம நிறைநவை என்னுறட  சித்ேத்திறன 

முழுறம ாக றகவிட்நடன் ஆகி வற்றை 

என்னிடத்தில் கற்றுக்பகாள்ளுங்கள். “என் 

சித்தத்தின்படியல்ல, என்டன 

அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி மசய்யயவ 

நான் வந்யதன்.”  

“கிறிஸ்து இயயசுவிலிருந்த சிந்டதயய உங்களிலும் இருக்கக்கைவது.”  

“யாமதாருவன் தகப்படனயாவது, தாடயயாவது, வீட்டையாவது நிலங்கடளயாவது, 

தன் ஜீவடனயும் மவறுக்காவிட்ைால் எனக்குச் சீஷனாயிருக்கொட்ைான்.”  

மீண்டுமாக புதி  சிருஷ்டியின் ேேன்களுக்காகவும் ஊழி த்தில் ப னுள்ள 

நசறவப்புரிந்திடவும், ேல்ேதும் பகட்டதுமான மாம்ச இச்றசகளிலிருந்து 

உபவாசமிருக்கும்படி கட்டறளயிடப்பட்டதுமான வார்த்றேயின் மிக உ ர்ந்ே மற்றும் 

முழுறம ான அர்த்ேத்திலிருக்கக்கூடி , சு த்திறன பவறுத்ேல், ேன்னேமறுப்பு மற்றும் 

உபவாசபமன்பறவகநள, உபவாசத்தின் மிக உ ர்ந்ே வடிவங்களாகும். ெத். 16:24; 11:29; 

யயாவான் 5:30; 6:38; பிலி. 2:5; ெத். 19:29; லூக்கா 14:26 

அந்தரங்கத்தில் மசய்யப்படுகின்  உபவாசமும் மெபமும் 

ோங்கள் கடுறம ான உபவாசத்தினால் 

பாடுபடுகிநைாபமன மனுஷர் காணும் பபாருட்டாகவும் 

அதினால் ேங்கறள மிகவும் சம ப்பற்றுறட வர்கபளன 

மதிக்கும்படி ாகவும், ேங்கள் முகங்கறள வாடப்பண்ணி 

இறுக்கமான நோற்ைத்றே மனுஷர்களுக்குக் காண்பிக்கும் 

பரிநச ர்களின் மாய்மாேத்றே ேம்முறட  கர்த்ேர் 

அடிக்கடி கண்டனஞ்பசய்துவந்ோர். இநேநபான்ை 

காரணங்களுக்காக மனுஷர் நகட்கும்படி ாக பபாது 

இடங்களில் அவர்கள் பசய்யும் பஜபங்கறளயும் அவர் 

கண்டித்ோர். இது ேமது கர்த்ேருறட  ோராளமான 

கண்டனங்கறளத் தூண்டி து. ொயக்காரராகிய 

யவதபாரகயர! பரியசயயர! உங்களுக்கு ஐயயா, 
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பார்டவக்காக நீண்ை மெபம்பண்ணியும், தாங்கள் உபவாசிக்கி டத ெனுஷர் காணும் 

மபாருட்ைாகவும் சம ப்பற்றுறட வர்களாக காணப்படவும் தங்கள் முகங்கடள 

வாைப்பண்ணவும் பசய்கின்றீர்கள் – ேங்களது பேறனத் ோங்கள் அறடவீர்கள். நேவ 

ே வின் பேறனயும் அவருடனான ஐக்கி த்தின் பேருக்கத்றேயும் ோங்கள் 

ோடநவயில்றே; மாைாக ோங்கள் மனுஷறரந  பிரி ப்படுத்ே ோடுகிறீர்கள்; 

அப்படி ாகத் ோங்கள் நபறேகளின் மற்றும் எளிதில் ஏமாைக்கூடி வர்களின் 

அங்கீகாரத்றேப் பபைவும்பசய்கிறீர்கள்; ேங்களது உபவாசங்களுக்காகக் கர்த்ேரிடமிருந்து 

ோங்கள்  ாபோரு பேறனயும் எதிர்பாராதீர்கள், ஏபனன்ைால் அறவகள் அவருக்பகன 

பசய் ப்படவில்றேந . எச்சரிக்றக ாக ேம்முறட  சீஷர்களுக்கு இேற்கு மாைான ஒரு 

நபாக்கிறனத் பேரிவித்ோர், அோவது, அவருறட  ஜனங்கலுள்ள பபாதுக்கூட்டத்தில் 

மிகவும் உரத்ேக்குரலில் மற்ைவர்கள் நகட்கும்படி ாகவும் அநே நவண்டுேலில் அவர்களது 

இருே ங்கறளயும் நசரப்பண்ணும்படி ாகவும் அவர்கள் பஜபிக்கும்நபாதும்கூட, 

நேவனுக்பகன ஏபைடுக்கப்பட நவண்டுபமன ேமது கர்த்ேர் அறிவுறுத்தினார். அநேநபாே, 

அவர்களுறட  உபவாசமும் மனுஷர்களுக்காக அல்ோமல், கர்த்ேருக்காக இருக்க 

நவண்டுபமன்று அவர் கட்டறளயிட்டார். அவருறட  வார்த்றேகள் பின்வருமாறு 

இருந்ேன: “நீங்கள் உபவாசிக்கும்யபாது, ொயக்காரடரப்யபால முகவாைலாய் 

இராயதயுங்கள்; அவர்கள் உபவாசிக்கி டத ெனுஷர் காணும் மபாருட்ைாக, தங்கள் 

முகங்கடள வாைப்பண்ணுகி ார்கள்; அவர்கள் தங்கள் பலடன அடைந்து தீர்ந்தமதன்று 

மெய்யாகயவ உங்களுக்குச் மசால்லுகிய ன். நீயயா உபவாசிக்கும்யபாது, அந்த உபவாசம் 

ெனுஷர்களுக்குக் காணப்பைாெல், அந்தரங்கத்திலிருக்கி  உன் பிதாவுக்யக 

காணப்படும்படியாக, உன் தடலக்கு எண்மணய் பூசி, உன் முகத்டதக் கழுவு. அப்மபாழுது, 

அந்தரங்கத்தில் பார்க்கி  உன் பிதா உனக்கு மவளியரங்கொய்ப் பலனளிப்பார்.” ெத். 6:16 – 18 

“அந்த நாட்களியல உபவாசிப்பார்கள்” 

ேம்முறட  ஆோர வசனமானது, இந சு ேம்முறட  சீஷர்களிடத்நே 

உபவாசத்திறனக் கட்டறளயிடவில்றே என்பறேத் பேளிவாகக் காட்டுகின்ைது. ந ாவான் 

ஸ்ோனகரின் சீஷர்களால் இவ்வாக்கி ம் குறிப்பிடப்பட்டது; இவரின் சீஷர்களாயிருந்ே 

சிேர்ோன் இந சுவிடம் பசன்று அவருறட  சீஷர்களாக மாறியிருந்ேனர். அவநர 

மணவாளன் என்பறேயும், கூடயிருக்கிைார் என்பறேயும், அவறர நமசி ாபவன 

அங்கீகரித்ேவர்களின் மகிழ்ச்சிற யும் ோம் நிறனக்கும்நபாது, ேம்முறட  கர்த்ேரின் 

வார்த்றேகள் மிகுந்ே முக்கி த்துவம் பபறுகின்ைன. வருத்ேத்திற்கும் துக்கத்திற்கும் ஒத்ே 

அறனத்துக் காரி ங்களும் இ ல்பாகநவ 

கணிசமாக அகன்றுநபாகுபமன்போல், 

அவர்களின் இருே ங்கள் மகிழ்ச்சியினாலும் 

ேன்றியினாலும், நேவரீருக்கான துதியினாலும் 

நிறைந்திருந்திருக்கும். ேம்முறட  கர்த்ேர் 

குறிப்பிட்டது நபாே, ஒவ்பவாரு ேன்றமயின் 

ஊற்றுக்கண்ணாகவும், ஒவ்பவாரு 

ேம்பிக்றகயின் றம மாகவும், ஒவ்பவாரு 

இருே த்தின் மனமகிழ்ச்சி ாகவும் 

இருக்கின்ை அவநர ேங்கநளாடிருக்றகயில், 

அவர்கள் எேற்கும் து ரப்படநவண்டுநமா 

அல்ேது குறைவு அல்ேது அதிருப்தி அல்ேது 

ஏக்கங்கள் நபான்ைவற்றிக்கான எவ்விே 

சான்றையும் பவளிப்படுத்ேக்கூடுநமா? 

அவர்கள் எேற்காக உபவாசிக்க நவண்டும்? 
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அவர்களுறட  பாவங்களும் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்பட்டாயின, அவர்கள் கர்த்ேராநே 

அவருறட  சீஷர்களாகவும் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டாயிற்று, நமலும் சர்வவல்ேவறர 

நோக்கி “பரெண்ைலங்களிலிருக்கி  எங்கள் பிதாயவ” என்ைறழக்கவும் 

கற்றுக்பகாண்டனநர.  

அவர்கள் நவண்டிக்நகட்பேற்கு ஒரு காரி மும் இல்றே, ஏபனன்ைால் 

அவர்களுடநன கூடயிருக்கும் அவர்களுறட  கர்த்ேராகி  கிறிஸ்துவில், அவர்களின் 

அறனத்து விவகாரங்களுக்காகவும், ஒவ்பவாரு ேல்வார்த்றேக்கும் கிரிற க்குமான 

அறிவுறுத்ேலுக்காகவும் நேறவப்பட்ட வழிகாட்டுேலினுறட  ஒவ்பவாரு 

விஷ த்தின்மீோன முழுறம ான ஞானமும் இருந்ேது. கர்த்ேருறட  பிரசன்னத்றே 

சரி ாக அறட ாளம் காணாேவர்கள்ோன், உபவாசிக்க நேரிடும், மற்றும் அவர்கள் 

இதுவறர பபற்றிராே, இன்னும் அறிந்திராே, ஜீவ அப்பம் மற்றும் ஜீவத் ேண்ணீருக்காகப் 

பசியும் ோகமும் அறட க்கூடும். இந சுறவக் கண்டறடந்தும், அவநர நமசி ா என்பறே 

உணர்ந்துமிருந்ே, மிகவும் நமம்பட்ட வளர்ச்சிற க் பகாண்ட அந்ேக் கபடற்ை உத்ேம 

இஸ்ரந ேர்களுக்நக, அவர்களது கடந்ேகாே பஜபங்களுக்கும் உபவாசங்களுக்கும் 

பதிேளிக்கப்படோயின, அறவ அறனத்துநம அவரிடத்தில் நிறைநவறியுமிருந்ேன. 

மாம்சத்தில் ேம்முறட  ஊழி ம் முடிந்ேபின், ோம் உயிர்த்பேழுந்து, பிோவினிடத்திற்குப் 

பரநமறிச் பசல்லுேல் நிறைநவறி பின், வரவிருக்கும் காேத்றேப் பற்றி  தீர்க்கேரிசனநம 

ேம்முறட  கர்த்ேருறட  வார்த்றேகளாகும். இந்ேச் சுவிநசஷ யுகம் முழுவதுமான, அந்ே 

ோட்களில், அவறரப் பின்பற்றுபவர்கள் ேங்களது இருே ங்களானது, பேய்வீக ஞானத்றே 

ோடும்படி ாக, பேய்வீக வழிகாட்டுேலுக்காக ஏங்குகின்ை பே சந்ேர்ப்பங்கறளக் 

காண்பார்கள், நமலும் மணவாளன் இல்ோே காரணத்தினாலும், மற்றும் அவருறட  

கிருறப ான வாக்குத்ேத்ேம் மற்றும் அறிவுறுத்ேலின் படி, அவர்கள் அவருறட  

வருறகக்காகக் காத்திருந்து, “நல்லது, உன் எெொனுடைய சந்யதாஷத்திற்குள் பிரயவசி” என 

அவர்களிடம் அவர் கூறும்படி ாக, அவர் வருறகயில் அவரது ஒப்புேல் பபறும்படி 

அவருக்காக உண்றமயுள்ளவர்களாயிருக்க ேம்பி மு ற்சிக்கும் காரணத்தினாலும், அந்ே 

ோட்களில் அவர்கள் ஏற்ைவிேமாய் உபவாசமிருக்கக்கூடும். 

ஆமாம், சுவிநசஷ யுகம் முழுதும், கர்த்ேருறட  சீஷர்கள் உண்றமயிநேந  

சு த்திறன பவறுத்ேல், நீதியின்நமல் பசி-ோகமறடேல், மற்றும் கர்த்ேருடனான 

பேருங்கி  ஐக்கி த்திலிருந்தும் அவர் கட்டறளயிட்ட சு த்திறன பவறுக்கும் 

அடிச்சுவடுகளிலிருந்தும் ேங்கறளக் கவர்ந்திழுக்க முற்படுகின்ை உேகம், மாம்சம் மற்றும் 

எதிராளியின் கவர்ந்திழுக்கும் காரி ங்களுக்கு எதிராகப் பாடுபடுேல் நபான்ைவற்றின் 

பமய் ான உபவாசமிருக்க நவண்டுபமன்பது ஏற்புறட ோயிருந்து வருகின்ைது. 

உபவாசம் மீண்டும் விருந்திற்யக வழிவகுக்கும் 

மணவாளன் இல்ோேது 

உபவாசத்திற்கான ேறுவா ாகயிருக்கும் 

என்பறேத் பேரிவிக்கும் கர்த்ேரின் 

வார்த்றேகளானது, அவர் திரும்பி 

வருறகயில் உபவாசம் நிறுத்ேப்பட்டு, ஒரு 

மாபபரும் மனமகிழ்ச்சியின் விருந்திற்கு 

வழிவகுக்கும் என்பறேயும் குறிக்கின்ைது. 

யூே யுகத்தின் முடிவில் நிழோன 

மணவாளனாக வந்திருந்ே ேம்முறட  

கர்த்ேருறட  பிரசன்னமானது, ேமது 

மணவாட்டி ாக ஆவேற்கு 

அறழக்கப்பட்ட நிழோன ஜனங்களுக்குத் ேம்றமக் காண்பித்ேது மனமகிழ்ச்சி ளிக்கும் 
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காேமாக இருந்திருந்ோல், பின்னர் “பேரிந்துபகாள்ளப்பட்டவர்கறள” ேம்மிடமாகச் 

நசர்த்துக்பகாள்ளவும், ஆட்டுக்குட்டி ானவரின் கலி ாணத்றே நிறைவுபசய் வும், 

உபவாசத்றேக் காட்டிலும்   விருந்தின் அனுபவங்களுக்கு இட்டுச்பசல்ேவும், மகிறமயின் 

இராஜாவாக வந்திருக்கின்ை ேம்முறட  இரண்டாம் வருறக ானது இன்னும் அதீே 

மனமகிழ்ச்சியிறன அளிக்கும் காேமாகயிருக்குநம. 18 நூற்ைாண்டுகளுக்கும் நமோக, 

“அந்த நாட்களியல உபவாசிப்பார்கள்” என்கிை கர்த்ேருறட  வார்த்றேகளின் 

நிறைநவற்ைத்றே ோம் பபற்றுக்பகாண்நட வருகின்நைாம்.  

அப்நபாஸ்ேேர்களின் மரணத்றேத் போடர்ந்து விறரவாக இருண்ட யுகங்களும் 

ஆரம்பமாயின; கர்த்ேரும் அப்நபாஸ்ேேர்களும் ேடவு பசய்ே உபநேசங்களானது 

மனிேர்களின் மரபுகளாலும் ேத்துவங்களாலும் குழப்பமறடந்து அழிவுைத் துவங்கின. 

இவ்வாறு பமன்நமலும் ஊட்டச்சத்து இல்ோதுநபாயிருந்ே குடும்பத்ோருக்கான 

நபாஜனத்தின் விநிந ாகமானது ஓர் உபவாசத்திற்குக் கட்டா ப்படுத்தி து; இது 

நவேவசனங்கள் முன்னறிவித்ேபடி, இறுதியில் கிட்டத்ேட்ட “கர்த்தருடைய வசனம் 

யகட்கக் கிடைக்காத பஞ்சம்” (ஆயொஸ் 8:11) – என ஆனது. அேற்நகற்ப, ேம்முறட  

கர்த்ேரானவர் ேம்முறட  இரண்டாம் வருறகயின்நபாது நேவனுறட  உண்றம ான 

குடும்பத்ோராயிருக்கும் ேம்முறட  ஜனங்களுக்கு ஏராளமான ஆவிக்குரி  

நபாஜனத்றேயும் மற்றும் புத்துணர்வூட்டும் பான போர்த்ேங்கறளயும் அனுப்புநவன் என 

அறிவித்திருந்ோர். அவருறட  வார்த்றேகள் பின்வருமாறு இருந்ேன: “எெொன் 

வரும்யபாது, விழித்திருக்கி வர்களாகக் காணப்படுகி  ஊழியக்காரயர பாக்கியவான்கள். 

அவர் அடர கட்டிக்மகாண்டு, அவர்கடளப் பந்தியிருக்கச்மசய்து, சமீபொய் வந்து, 

அவர்களுக்கு ஊழியஞ்மசய்வார் என்று மெய்யாகயவ உங்களுக்குச் மசால்லுகிய ன்.” 

(லூக்கா 12:37)  

மீண்டுமாக அநேகாேத்றேக் குறித்தும், ேம்முறட  ஜனங்களுக்கான அநே 

ஆவிக்குரி  புத்துணர்வூட்டும் பான போர்த்ேங்கறளக் குறித்தும், ‘ேம்முறட  

ஊழி க்காரர் கரங்களில், புதி றவகறளயும் பறழ றவகறளயும், விசுவாச 

வீட்டாருக்கான ஏற்ைநவறள நபாஜனத்றேயும் பகாடுத்ேனுப்புநவன்’ என்போக அவர் 

அறிவித்திருந்ோர். — ெத். 13:52; 24:45 

முந்றே  சந்ேர்ப்பங்களிலும், அநேநபால் 

நவோகமப் பாடங்களின் ஆறு போகுதிகளிலும், 

உங்களுக்கும் கர்த்ேருறட  பசியுள்ள குடும்பத்ோருக்கும் 

முன்பாக – புதி  மற்றும் பறழ  விஷ ங்களான இந்ே 

ஆவிக்குரி  போர்த்ேங்களில் சிேவற்றைத் பேய்வீக 

வார்த்றேயின் களஞ்சி த்திலிருந்து றவக்கவும்; 

பசியுள்ளவர்களுக்குத் ேற்நபாது ஏராளமான கிருறபயும் 

சத்தி மும் இருப்பேற்கான காரணம்  ாபேனில், ோம் 

மீண்டும் “ெனுஷகுொரனின் நாட்களில்” (ெத். 24: 37) 

வாழ்கின்நைாம் என்பேறனக் காண்பிக்கவும் 

மு ற்சித்நேன்; ேற்காேத்தில் பேய்வீக வார்த்றேயின் 

மீோன அறிவுப்பபருத்ேறமக்கும், அோவது, அறனத்து 

விஞ்ஞான மற்றும் இ ந்திர பாடங்களின் மீோன 

அறிவுப்பபருத்ேறமக்குமான காரணம் - மனுக்குேம் 

புத்திசாலித்ேனமாகவும், உ ர்ந்ேோகவும், 

உன்னேமாகவும், சிைப்பாகவும் இருப்போேல்ே, மாைாக 

கிருறபயின் பபாக்கிஷங்கறள ேம் முன் றவப்பேற்கு 

நேவனுறட  ஏற்ைகாேம் வந்துவிட்டோலும் – ோம் புதி  
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யுகமான ஆயிரமாண்டின் வாசற்படியில் இருக்கின்நைாம் என்போலும் – கர்த்ேருறட  

பிரசன்ன காேம், அவருறட  ஜனங்கறளயும் உேகத்றேயும் சமீபித்திருக்கும் அற்புேமான 

மாற்ைங்களுக்கு ே ார்படுத்தும் காேமாகயிருக்கின்ைோலுநம ோன் என்பேறனக் 

காண்பிக்கவும் மு ற்சித்நேன். அவருறட  ஜனங்களுக்கான மாற்ைமானது, கனம், மகிறம, 

மற்றும் அழி ாறமக்குமான முேோம் 

உயிர்த்பேழுேோக இருக்கும்; 

உேகத்திற்கான மாற்ைமானது மகா 

உபத்திரவக் காேமாகயிருக்கும், அது ஒரு 

மாபபரும் நமகமாக - ஒரு அந்ேகார 

இரவாக, நித்தி த்திற்குமான உேகத்தின் 

வாக்களிக்கப்பட்ட ேம்பிக்றகயும், ேன் 

பசட்றடகளின்கீழ் ஆநராக்கி த்றேக் 

பகாண்டிருக்கும் நீதியின் சூரி றன 

விறரவாக உதிக்கச்பசய்யும். 

நெது கர்த்தருடைய பயராசியா / பிரசன்னம் 

இது உண்றம ாகயிருப்போல், விசுவாசக் குடும்பத்ோரில் ேங்களுறட  

சிோக்கி ங்களுக்கு விழிப்புடன் ஆ த்ேமாயும், கர்த்ேருறட  பிரசன்னத்றேப் பற்றி 

அறிந்ேவர்களாகயுமிருப்நபார், முன்பனப்நபாதும் ோங்கள் அறி ாேதும் 

சாத்தி மில்ோேதுமான ஆவிக்குரி  புத்துணர்ச்சி மற்றும் மனமகிழ்ச்சியின் 

காேத்திறனயும், ேங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காக ஒரு விருந்திறனயும் பபற்றிருக்கின்ைார்கள் 

என்பதில் எங்களுக்கு எந்ே ஆச்சரி முமில்றே. கர்த்ேர் ேமது உவறமயில், வரவிருக்கும் 

இராஜ் த்தின் மகிறமற  ஒரு கலி ாண விருந்பேனவும், இந்ேச் சுவிநசஷ யுகத்தின் 

அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஜனங்கறள இந்ே விருந்திற்கு அறழக்கப்பட்ட விருந்ோளிகளாயும் 

சித்ேரிக்கின்ைார். ஆனால் காரி ங்கள் எவ்வளவாக முன்நனறியிருக்கிைபேன்ைால், 

சூழ்நிறேக்கு அதிகமாய் விழித்திருப்பவர்களால், சம்பிரமமான சூழலுக்கான பல்நவறு 

ஏற்பாடுகறள அறட ாளப்பூர்வமாக உணர முடிகின்ைது; விருந்து அறையின் 

ஏற்பாடுகறளயும் உணர முடிகின்ைது; நமலும் நேவன் ேம்மில் அன்புகூருகிைவர்களுக்கு 

ஆ த்ேம்பண்ணின ேல்ே விஷ ங்களின் சுகந்ே வாசறனற  ஏற்கனநவ நுகர 

முடிந்திருக்கின்ைது. ஆமாம், ஏற்கனநவ விருந்து ஆரம்பமாகிவிட்டபேன்றும், அதில் 

இராஜா வழங்கி  உணவுப்பட்டி லிலுள்ள அறனத்திலும் குறைந்ேபட்சம் ஒரு 

மாதிரிற  ாவது ேம்மிடம் உள்ளபேன்றும் பசால்வது நி ா மானோயிருக்குநம. 

இறவப ல்ோம் எவ்வாறு, ஆட்டுக்குட்டி ானவரின் கலி ாணம் நிறைவறடவேற்கு 

முன்நப, கேவு மூடப்படுவேற்கு முன்நப, ேம்முறட  இருே ங்கறள 

மகிழ்ச்சி றடச்பசய்கின்ைன!  
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“மகாஞ்சக்காலயெ; வந்திருக்கின் ார் அவர் இப்யபாதுயெ; 

யவகொய் மநருங்கிடுயத யவடளயுயெ — 

அவரது முகந்தன்டன நாம் பார்க்கும் அவ்யவடளயய, 

பாக்கியொகும் தருணயெ, ெகிடெயின் காடலயுொயெ. 

எனயவ, நம்யசாதடனகளும் எவ்வளவு யலசாய் யதான்றிடுயெ! 

நம் யாத்திரிக(பரயதச) பாடதயும் எவ்வளவு சிறியதாயிருக்குயெ! 

மபாழுது புலரும் காடலதனில் ெட ந்யதயபாகுயெ, 

இந்த நிடலயற்  மசாப்பன பூயலாக ஜீவியமுயெ!” 

ஆக, திடன்பகாள்ளுங்கள் அன்பான சநகாேர சநகாேரிகநள! நம்டெ 

அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியொன ஒளியினிைத்திற்கு வரவடழத்தவருக்கு 

உண்றமயுள்ளவர்களாக இருப்நபாமாக. 

ேமக்கும் பிைரின் கிருறபயின் வளர்ச்சிக்கும் 

ேறட ாக இருக்கும் அறனத்றேயுங்குறித்து, 

சு த்திறன பவறுத்ேபேன்னும், சு க் 

கட்டுப்பாபடன்னும் உபவாசந்ேறனத் 

போடர்நவாமாக. ஆனாலும், மணவாளனின் – 

“ெனுஷகுொரனின் நாட்களில்” ோம் 

இருப்போல், அவருறட  

உண்றமயுள்ளவர்கள் மூேமாக அவர் 

இப்நபாது அளித்து வரும் ஆவிக்குரி  

நபாஜனத்றே மதித்துணரவும் ஜீரணிக்கவும் 

பமன்நமலும் மு லுநவாமாக; வார்த்றேயின் 

பால் ஆகாரத்றே மாத்திரமல்ே, அேன் 

பேமான ஆகாரத்தின் விருந்திறனயும் 

பமய் ாகநவ புசித்திடுநவாமாக; நம்டெச் 

சூழ்ந்துமகாண்டிருக்க, பாரொன 

யாவற்ட யும், நம்டெச் சுற்றி மநருங்கிநிற்கி  

பாவத்டதயும் தள்ளிவிட்டு, விசுவாசத்டதத் துவக்குகி வரும் முடிக்கி வருொயிருக்கி  

இயயசுடவ யநாக்கி, நெக்கு நியமித்திருக்கி  ஓட்ைத்தில் மபாறுடெயயாயை ஓடும்படியாக, 

கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லடெயிலும் பலப்படுயவாொக. ஆபமன்!  
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