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பலியைப்பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதல் மிகவும் 

முக்கிைத்துவம் வாய்ந்ததா? 

 
நீதிம ாழிகள் 21:2-3: (NASB) 

2
 னுஷனுயைை வழிமைல்லாம் அவன் பார்யவக்குச் 

மெம்ய ைாகத் ததான்றும்; கர்த்தத ா இருதைங்கயை நிறுத்துப்பார்க்கிறார். 
3
பலியிடுவயதப்பார்க்கிலும், நீதியும் நிைாைமும் மெய்வதத கர்த்தருக்குப் பிரிைம். 

ததவனானவருயைை சித்தத்யத நியைதவற்ைதவண்டி நம்முயைை சுை சித்தத்யதப் 

பலிசெலுத்துவதன் முக்கிைத்துவத்யதப் பற்றி, கிறிஸ்தவர்களாக நாம் எப்தபாதும் 

நியனவூட்ைப்படுகின்தைாம். நம்முயைை பலியின் ஜீவிைங்களில் நாம் காட்டும் 

முைற்சியின் தநரடிைான வியளகாதவ நம்முயைை உண்யையுள்ளத்தன்யைைானது 

இருக்கின்ைது. பயைை ஏற்பாைானது ததவனானவருக்குப் பலிகயளச் செலுத்துவது 

சதாைர்பான கட்ையளகள் ைற்றும் விதிமுயைகளுைன் நிரம்பி வழிகின்ைது. இவற்றில் 

மிருக பலிகள் ைாத்திரைல்ல தானிைம், எண்செய் ைற்றும் ைற்ை ஏயனை சபாருட்களும் 

அைங்கும். சுருக்கைாகச் சொல்லதவண்டுசைன்ைால், முழு தவதாகைத்தின் 

சபரும்பான்யைைான பகுதிைானது பலியைப் பற்றிைதாகும். ஏன்? பலிகளானது 

ததவனானவருயைை கவனத்யதப் சபை தவண்டுசைன்பதற்காகதவ 

செலுத்தப்பட்ைனவா? அல்லது நாம் நம்முயைை பாவத்திற்காக வருந்துகிதைாசைன்பயத 

ததவனானவரிைத்தில் காண்பிப்பதற்காக பயைை அல்லது புதிை ஏற்பாட்டின் பலிகளானது 

இருந்துள்ளனவா? ததவனானவருயைை சித்தத்திற்குக் கீழ்ப்படிதல் பற்றிைதான நிைைம் 

என்னவாகும்? அது எவ்வாறு சபாருந்திவருகிைது? பலியிைாைல் நாம் கீழ்ப்படிை 

முடியுைா, ைற்றும் கீழ்ப்படிைாைல் நாம் பலியிை முடியுைா? ஒரு தராசில் நாம் ஒருபுைம் 

கீழ்ப்படிதயலயும் ைறுபுைம் பலியிடுதயலயும் யவத்தால், எது அதிக எயையைக் 

சகாண்டிருக்கும்? 
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கீழ்ப்படிதல் (பயைை ஏற்பாடு): ஸ்ட்ராங்க்ஸ் #8085 ஷைா (shama); விதவகைாகக் கவனித்தல் 

(சபரும்பாலும் கவனம், கீழ்ப்படிதல் ஆகிைவற்யைக் குறிக்கிைது) 

கீழ்ப்படிதல் என்பது புரிதலுைன் கவனித்து அதன்பின்பு விதவகைாகவும் 

விசுவாெைாகவும் பின்பற்றுகும். இது ைனம் ைற்றும் சிந்யத, இரண்டிலுமிருந்து வருகின்ை 

ஒன்ைாகும். 

(ஆதா ம்: https://www.aish.com/jl/li/ht/understanding_the_sacrifices.html; யூத  பியினால் 

எழுதப்பட்ை ஒரு கட்டுய யிலிருந்து எடுக்கப்பட்ை பகுதிகள்) ததவாலைத்தில் 

மெலுத்தப்படும் பலிகள் என்றாதல தகாப ான மதய்வத்யத அதிக ான இ த்தம்  ற்றும் 

உள்ளிந்திரிைங்கள் மகாண்டு ொந்திப்படுத்துவது என்னும் பாணியில் தான் நாம் 

மபரும்பாலும் நியனத்துக்மகாள்ளுகிதறாம். அந்ததா, இந்தப் புறெ ைக் கருத்துகள் ைாவும் 

 ற்ற கலாச்ொ ங்கள் ந து சிந்தயனயின்மீது எவ்வைவு தாக்கத்யத ஏற்படுத்தியுள்ைது 

என்பயதக் காண்பிக்கிறது. ததவனானவருக்கு ஒரு குயறவுமில்யல  ற்றும் மிருகம் அல்லது 

ஏயனை  ற்ற வயகைான ந து பலிகள் அவருக்கு அவசிைமுமில்யல. ததவாலைத்தில் 

மகாண்டுவ ப்படும் பலிகைானது,  ற்றயனத்து கட்ையைகயைப் தபாலதவ, 

ததவனானவருக்காகச் மெய்ைப்பைவில்யல. அயவகள் ந க்காகதவ மெய்ைப்பட்ைன. 

பலியைப் பற்றிை புைெைைக் கருத்துக்கும் பலியைப் பற்றிை யூதர்களின் புரிதலுக்கும் 

ைாசபரும் வித்திைாெம் உள்ளது. 

 

கீழ்ப்படிதல் ஒரு மெைல்முயறைாகும்: 

தவதாக ம் தபாதிக்கிறயதக் கற்றுக்மகாள்ை காலம் எடுக்கும். 

“தங்களுக்கு எயவ சதரிைாதயவகதளா அயவகள் தங்களுக்குத் சதரிைாதயவகதள.” (You 

don’t know what you don’t know.) ததவனானவரிைம் கீழ்ப்படிதலுைன் இருப்பயதப் பற்றி 

கற்றுக்சகாள்வதில் ஐக்கிைம் ஒரு முக்கிைைான பகுதிைாக இருக்கிைது.  

பயைை ஏற்பாட்டில் பலிக்குப் பல வார்த்யதகள் பைன்படுத்தப்பட்டுள்ைது. இந்த ஒன்று 

எல்லாவற்யறயும் உள்ைைக்கியுள்ைதாகத் மதரிகிறது: 

தலவிை ாக ம் 1:2: (NASB) நீ இஸ் தவல் புத்தி ரிைத்தில் மொல்லதவண்டிைது 

என்னமவன்றால், உங்களில் ஒருவன் கர்த்தருக்குப் பலி<7133> மெலுத்த வந்தால், 

 ாட்டு ந்யதயிலாவது ஆட்டு ந்யதயிலாவது ஒரு மிருகத்யதத் மதரிந்மதடுத்து, பலி<7133> 

மெலுத்ததவண்டும். 

பலி: ஸ்ட் ாங்க்ஸ் #7133 மகார்பான் (qorban); பலிபீைத்தினண்யைக் மகாண்டுவ ப்படும் 

ஏததாமவான்று, அதாவது, ஒரு பலியினாலான காணிக்யக  

பலிமைன்றால் அது மிருக பலிைாக இருக்க தவண்டும ன்று அவசிைமில்யல. அது நாம் 

ததவனானவருக்குக் மகாடுக்கும் ஏததாமவான்றாகும். 

ததவனானவருக்கான உள்ைார்ந்த அன்பு  ற்றும் உண்ய யுள்ைத்தன்ய யின் 

மவளிை ங்க ான மவளிப்பாைாகப் பலிகள் இருக்கின்றன. 
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கீழ்ப்படிதல் ஒரு மெைல்முயறைாகும்: 

உண்ய யுள்ை கிறிஸ்தவ உதா ணங்கயை உற்று கவனிக்க நுண்ணறிவு 

ததயவப்படுகிறது. 

நாம் கற்றுக்சகாள்ளத் துவங்கும்தபாது, வலியைைான ைற்ைவர்கயள உற்று 

கவனிக்க தவண்டும். 

என் வாழ்க்யகயை நான் திரும்பிப் பார்க்கின்ைசபாழுது, 

எனக்கு முன்பு உதாரெங்களாக இருந்தவர்களில் ஒருவர், கிறிஸ்தவ 

விசுவாெத்தின் கன்ையலயைப் தபான்றிருந்த என்னுயைை ைாமிைார் 

தஜாசி அவர்கள்தான். நான் அவரிைமிருந்து அதநக காரிைங்கயளக் 

கற்றிருக்கிதைன். தைலும், ரிக்கினுயைை தாய் தந்யதைரான, ரிச்ொர்ட் 

ைற்றும் அண்ொ தை அவர்களும்,  என்னுயைை துவக்கக்காலக் 

கிறிஸ்தவ ஜீவிைத்தில் அற்புதைான கிறிஸ்தவ உதாரெங்களாக 

இருந்திருக்கிைார்கள். 

இந்தக் கீழ்ப்படிதலின் கட்ையைப்பு கற்கள் பற்றி நாம் இந்த வயலசைாளி முழுதும் 

விவாதிக்க இருக்கின்தைாம். 

கீழ்ப்படிதலுள்ளவராய் ததான்றுவதற்கு பலியியனத் தவைானமுயையில் 

உபதைாகிப்பது சுலபைான காரிைைாம். 

 

 

 

 

 

 

 

நாம் மெைல்முயறயின்தபாது, ததவ சித்தத்யத ந க்தகற்ற தனிப்பட்ை விதத்தில் 

திருத்திைய த்து  ற்றும் தனிப்பைனாக்கிவிட்டு அதயன நியறதவற்றியுள்தைாம் என நம்ப 

விரும்புகின்தறாம். இதில்தான் ெவுல் இ ாஜாவும் குற்றவாளிைானார்:  

1 ொமுதைல் 15:20-21: (NASB) 
20
ெவுல் ொமுதவயல தநாக்கி: நான் கர்த்தருயைை 

மொல்யலக் தகட்டு, கர்த்தர் என்யன அனுப்பின வழிைாய்ப் தபாய், அ தலக்கின் 

 ாஜாவாகிை ஆகாயகக் மகாண்டுவந்து, அ தலக்கிைய ச் ெங்கா ம் பண்ணிதனன். 
21
ஜனங்கதைா உம்முயைை ததவனாகிை கர்த்தருக்குக் கில்காலிதல பலியிடுகிறதற்காக, 

மகாள்யையிதல ொபத்தீைாகும் ஆடு ாடுகளிதல பி தான ானயவகயைப் 

பிடித்துக்மகாண்டு வந்தார்கள் என்றான். 

ெவுல் இராஜா ைாயரயும் உயிதராடு விட்டுவிைதவா சகாள்யளயிதல எதயனயும் 

எடுத்துக்சகாள்ளதவா கூைாது. அவர்தான் ஆகாயக உயிதராடு யவத்தவர், ஆனதபாதிலும் 

ஜனங்கயளக் குற்ைஞ்ொட்டிக் சகாண்டிருந்தார். முக்கிைைாக அதிகாரப் பதவியில் 

இருக்கும்தபாது, ைனிததநைைானது மிகவும் நன்ைாய்ப் பழியியனத் 

தியெத்திருப்பச்செய்யும்.  

கீழ்ப்படிதலுள்ைவ ாய்த் ததான்றுவதற்கு 

பலியியனத் தவறானமுயறயில் உபதைாகிப்பது: 

உதா ணம் ஒன்று: 

ெவுல் இ ாஜா  ற்றும் தனிப்பட்ை அகங்கா த்தின் 

ஆபத்துக்கள். 
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1 ொமுதைல் 15:20-21-23: (NASB) 
22
அதற்குச் ொமுதவல்: கர்த்தருயைை ெத்தத்திற்குக் 

கீழ்ப்படிகிறயதப்<8085> பார்க்கிலும், ெர்வாங்க தகனங்களும் பலிகளும் கர்த்தருக்குப் 

பிரிை ாயிருக்குத ா? பலியைப்பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதலும்<8085>, ஆட்டுக்கைாக்களின் 

நிணத்யதப்பார்க்கிலும் மெவிமகாடுத்தலும் உத்த ம். 
23
இ ண்ைகம்பண்ணுதல் பில்லிசூனிை 

பாவத்திற்கும் (ஆவியுலகத்மதாைர்பின் பாவம்), மு ட்ைாட்ைம்பண்ணுதல் அவபக்திக்கும் 

விக்கி கா ாதயனக்கும் ெரிைாய் இருக்கிறது; நீர் கர்த்தருயைை வார்த்யதயைப் 

புறக்கணித்தபடியினாதல, அவர் உம்ய   ாஜாவாயி ாதபடிக்குப் புறக்கணித்துத் தள்ளினார் 

என்றான். 

பலியைப்பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதல் (பின்பற்றுதவன் என்கிற உட்குறிப்புைன் 

விதவக ாகக் கவனிப்பது) உத்த ம் – தான் கீழ்ப்படிைவில்யல என்பயதச் 

ெவுலறிந்ததபாதிலும் அவர் ைற்ைவர்கயளக் குற்ைஞ்ொட்டிக் சகாண்டிருந்தார். 

அப்படியிருந்தும் அவர் ததவனானவருக்குப் பலிசெலுத்திக்சகாண்டிருந்தார். அவர் மிக 

முக்கிைைான சில கட்ையளகயள மீறியிருந்தார். அதாவது அவர் கீழ்ப்படிதல் இல்லாைல் 

பலிசெலுத்திக்சகாண்டிருந்தார். இத்தயகை இைந்தவறின ெரிைான சிந்தயனயின்யையும், 

முடிவுகளும் செைல்களும் எப்தபாதுதை ததவனானவருக்கு ஊழிைஞ்செய்வதற்கான 

கூடுதல் வாய்ப்புகயளக் குறிப்பிைத்தக்க வயகயில் இைக்கச்செய்கின்ைன.  

பலிமெலுத்த தவண்டும ன்றால் நாம் கீழ்ப்படிதயலக் கற்றுக்மகாள்ை தவண்டும், 

பலிமெலுத்திவிட்டு கீழ்ப்படிதயலக் கற்றுக்மகாள்ை முடிைாது. 

WE NEED TO LEARN TO OBEY IN ORDER TO SACRIFICE,  

NOT SACRIFICE IN ORDER TO OBEY. 

இந்த வெனங்களில் தனித்து நிற்கும் மூன்று வார்த்யதகள்: மெவிமகாடுத்தல், 

இ ண்ைகம்பண்ணுதல் ைற்றும் மு ட்ைாட்ைம்பண்ணுதல். இயவகதள ெவுல் இராஜாவின் 

விழுயகக்கானக் கூறுகளாக இருந்தன, தைலும் என்ன நைந்தாலும் ெரி அயவகயள நாம் 

தவிர்த்திைல் தவண்டும். எபிசரை பாயஷயில், செவிசகாடுத்தல் என்பதற்கு “காதுகயள 

நன்ைாகத் தீட்டி கவனித்தல்” என்று அர்த்தைாம். இரண்ைகம்பண்ணுதல் என்பது 

“கெப்புத்தன்யை” என்று வயரைறுக்கப்படுகிைது. முரட்ைாட்ைம்பண்ணுதல் என்பதற்கு 

“முரண்டு பிடித்தல் அல்லது இழிவாக அவைதித்தல்” என்று அர்த்தைாம். இந்த மூன்று 

ஆபத்துக்கயளத் தவிர்த்ததல பாைங்களாகும்: ததவனானவருயைை வார்த்யதகயள 

ைனதிற்கு சகாண்டு சென்று அவருயைை கட்ையளகளுக்குச் செவிசகாடுங்கள். 

ததவனானவருக்கு விதராதைாகக் கெப்பில்லாைலும் கலகஞ்செய்ைாைலும் இருங்கள். 

நைக்கு எல்லாவற்றிக்கும் தைலானவர் எனத் ததவனானவயர எந்தநரமும் நம்பி இருங்கள். 

 

ததவனானவருக்சகன்று இருக்கதவண்டிை 

பலியை அயனவர் முன்னியலயிலும் 

காண்பிப்பதின் மூலம் நம்முயைை தவறாக 

வழிநைத்தப்பட்ை கர்வத்யத 

வைர்த்தும்தபாது, அது நம்ய  நம்முயைை  

விசுவாெத்யத நம்பயவக்கும், ஆனால் 

உண்யையில் நம்முயைை சபருயைக்காக 

அது நம்யை குற்ைப்படுத்துகிைது. 
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நாம் ததவனானவருக்கு எயத வைங்கினாலும் கீழ்ப்படிதலின் வியளவாகதவ 

அயவ இருக்க தவண்டும்; அவ்வாறு இல்யலசைன்ைால், அது கெப்பானதாகத்தான் 

முடிவயையும். 

கீழ்ப்படிதல் ைற்றும் பலிசெலுத்துதல் ஆகிையவ ஒன்ைாக தவயல செய்ை 

தவண்டிையவகளாகும். இது இருதைத்தில் துவங்கி ததவனானவருக்கான பலிைாக 

சவளிப்படுகிைது. 

பலிமெலுத்துதல் கீழ்ப்படிதலிலிருந்தத வைர்கிறது. நாம் பைங்க  ான பாவங்கயைச் 

மெய்யும்தபாது பலிமெலுத்துவயத எவ்வாறு யகைாளுகிதறாம்? 

இதுவும் பாயதயிலிருந்து நாம் எளிதில் வழிவிலகக்கூடிை பகுதிகளில் ஒன்ைாகும். 

சபரும்பாலும் தன்னியைவின் காரெைாகதவ நம்முயைை தைாெைான பாவங்கள் 

நம்மிைத்தில் வரக்கூடும். நாம் ஏததாசவான்தைாடு மிகவும் ெவுகரிைைாகி விடுகிதைாம், 

தைலும் அதினால் சபாருத்தைற்ை அடிகயள எடுத்துயவப்பது என்பது மிகவும் 

எளிதாகிவிடுகிைது. நாம் அப்தபாதத பின்வாங்கினால் எளியைைானதாக இருக்கும்; 

ஏசனனில் இயத ெரிசெய்வது என்பது மிகவும் ெவாலான ஒன்ைாகும். 

பாவத்தினுயைை இைக்கத்தின் தவக அளவானது ஒரு தநரத்தில் ஒரு படிசைன 

நைக்கிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நாம் அருவருப்பான பாவத்யதச் செய்துவிட்டு, பலிசெலுத்திவிைலாம் என்பது 

பதிலாகாது. நம்முயைை அருவருப்பான பாவங்கயள உெர்ந்தவுைன் சபரும்பாலும் 

நம்முயைை உள்ளார்ந்த எதிர்வியன என்னவாக இருக்குசைன்ைால்: ைனவருந்த தவண்டும் 

- ஆழ்ந்த ைன வருத்தையைை தவண்டும் என்பதாக இருக்கும் – இது நல்லதும் கூை. ஆனால், 

அந்தத் துக்கத்தில் நாம் வாழ்ந்துசகாண்தை, ததவனானவருக்கு ஏததாசவான்யைப் 

பலிைாகச் செலுத்துவதன்மூலம் நம்முயைை பாவத்யத ஈடுசெய்ை முைற்சிக்கிதைாம் 

என்ைால், நாம் முக்கிைைான விஷைத்யதப் புரிந்துக்சகாள்ளத் தவறிவிட்தைாம் என்பதத 

சபாருளாகும். உண்யைைான இருதை ைனந்திரும்புதல் ைாத்திரதை - நாம் தவறு செய்தயதச் 

கீழ்ப்படிதலுள்ைவ ாய்த் ததான்றுவதற்கு 

பலியியனத் தவறானமுயறயில் உபதைாகிப்பது: 

உதா ணம் இ ண்டு: 

தாவீது இ ாஜா  ற்றும் அருவருப்பான 

அலட்சிை ான பாவங்களின் வியல. 
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ெரிசெய்வதற்கான தீவிர முைற்சியுைன், நம்முயைை செைல்களில் முற்றிலுைான ஒரு 

விைத்தகு ைனைாற்ைம் ைாத்திரதை – நம்யை மீண்டும் ததவனானவருக்கு முன்பாகக் 

சகாண்டுதபாகச்செய்யும். 

நம்முயைை இருதைம் குளிர்ச்சிைாக இல்லாைல் ததவனுக்காக அனலாக இருக்க 

தவண்டும். உண்யைைான இருதை ைனந்திரும்புதல் ைட்டுதை நம்யை கீழ்ப்படிதலுக்கு 

சகாண்டு வரும், இதனால் ததவனானவர் நம்முயைை பலியை ஏற்றுக்சகாள்ள முடியும். 

ெவுல் இராஜாவின் இருதைம் பனிக்கட்டிப்தபாலக் குளிர்ச்சிைாக இருந்தது. அவருக்கு 

சிலாக்கிைமும் கனமும் வைங்கப்பட்ைதபாதிலும், அவர் சுைநலவாதிைாக ைாறினார். 

 

கீழ்ப்படிதல் ஒரு மெைல்முயறைாகும்: 

கற்றுக்மகாள்வதற்குத் தவறுகள் அவசிை ாகின்றன, த லும் 

ததவனானவருயைை  ன்னிப்பால் நாம் முன்தனற முடியும். 

ைற்ைவர்களின் தவறுகயளக் கவனிப்பதிலிருந்து நாம் கற்றுக்சகாள்ளலாம், ஆனால் 

அவ்வாறு நம்ைால் முடிைாவிட்ைாலும், நம்முயைை சொந்த தவறுகளிலிருந்து நாம் 

கற்றுக்சகாள்ள தவண்டும், இதுதவ சில ெைைங்களில் சிைந்ததாகவும் இருக்கிைது. 

தாவீது, தான் மெய்த அருவருப்பான பாவங்களில் ஒன்றிற்குப் பிறகு எழுதப்பட்ை ஒரு 

ெங்கீதத்தில், புதுப்பிக்கப்பட்ை கீழ்ப்படிதலுக்காக முதலில் மஜபிக்கிறார்: 

ெங்கீதம் 51:10-12: (NASB) 
10
ததவதன, சுத்த இருதைத்யத என்னிதல சிருஷ்டியும், 

நியலவ  ான ஆவியை என் உள்ைத்திதல புதுப்பியும்.. 
11
உ து ெமுகத்யத விட்டு என்யனத் 

தள்ைா லும், உ து பரிசுத்த ஆவியை என்னிைத்திலிருந்து எடுத்துக்மகாள்ைா லும் இரும். 
12
உ து இ ட்ெணிைத்தின் ெந்ததாஷத்யதத் திரும்பவும் எனக்குத் தந்து, உற்ொக ான ஆவி 

என்யனத் தாங்கும்படி மெய்யும். 

தாவீது ைன்னிப்யப நாடிக்சகாண்டிருந்தார், இதயனத்தான் நாமும் செய்ை 

தவண்டும். இதன் சபாருள் ைாசதனில் அயதக் தகட்பது, அயதத் ததடுவது, அயதச் 

செைல்படுத்துவது ைற்றும் அதன்படி வாழ்வததைாகும். ைன்னிக்கப்பட்டு வாழ்வசதன்பது 

ததவனானவருயைை வழிகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து வாழ்வததைாகும். 

ததவனானவர் தன்னிைமிருந்து எயத உண்ய யிதலதை விரும்புகிறார் என்று 

தனக்குத் மதரிந்தயத அவர் பிறகு ஒப்புக்மகாள்கிறார்: 

ெங்கீதம் 51:15-17: (NASB) 
15
ஆண்ைவத , என் உதடுகயைத் திறந்தருளும்; அப்மபாழுது 

என் வாய் உம்முயைை புகயை அறிவிக்கும். 
16
பலியை நீர் விரும்புகிறதில்யல, விரும்பினால் மெலுத்துதவன்; தகனபலியும் உ க்குப் 

பிரிை ானதல்ல. 
17
ததவனுக்தகற்கும் பலிகள் மநாறுங்குண்ை ஆவிதான்; ததவதன, 

மநாறுங்குண்ைதும் நருங்குண்ைது ான இருதைத்யத நீர் புறக்கணியீர். 

தாவீது ைற்றும் ெவுல் இராஜாவின் அணுகுமுயைக்கு இயைதை என்தன ஒரு 

வித்திைாெம்! தன்னுயைை கீழ்ப்படிைாயையையும் தவறுகயளயும் ஒப்புக்சகாண்ை 

சநாறுங்குண்ை ஆவிதை அல்லாைல் ததவனானவர் பலிகளில் பிரிைப்படுகிைதில்யல 

என்பயதத் தாவீது புரிந்துசகாண்ைார். நம்முயைை செைல்கள் நீதியுள்ள இருதைத்தாலும், 

கிறிஸ்துயவப் தபான்ை எண்ெங்கள், வார்த்யதகள் ைற்றும் செைல்களாலும் இைக்கப்பை 



பலியைப்பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதல் மிகவும்  

முக்கிைத்துவம் வாய்ந்ததா? நிகழ்வு #1128 – ஜூன் 1, 2020 

[7] 
 

தவண்டும் என்தை ததவனானவர் விரும்புகிைார். பலிசெலுத்துவதற்கு முன்பதாக, முதலில் 

கீழ்ப்படியுங்கள்! 

 

கீழ்ப்படிதல் ஒரு மெைல்முயறைாகும்: 

நம்முயைை தவறுகயையும் தவறான மெைல்கயையும் புரிந்துமகாள்ை 

 னத்தாழ்ய  ததயவப்படுகிறது. 

“நான் எங்தக தவறு செய்ததன்?” – இது பிைரின் இயைப்படுதல் இல்லாத 

தங்களுக்கான சுதந்திரைாகப் தபெதவண்டிை ஒரு தகள்விைாகும். 

இயவையனத்யதயும் மெய்வதத கீழ்ப்படிதலாகும், இதுதவ ததவன் நம்மிைமிருந்து 

ஏற்றுக்மகாள்ளும் பலிைாகும். நாம் அவருக்குக் மகாடுக்கும் பலிகளில் ஒன்று நம்முயைை 

கீழ்ப்படிததல: 

நீதிம ாழிகள் 21:1-3: (NASB) 
1
 ாஜாவின் இருதைம் கர்த்தரின் யகயில் 

நீர்க்கால்கயைப்தபாலிருக்கிறது; அயதத் த து சித்தத்தின்படி அவர் திருப்புகிறார். 
2
 னுஷனுயைை வழிமைல்லாம் அவன் பார்யவக்குச் மெம்ய ைாகத் ததான்றும்; கர்த்தத ா 

இருதைங்கயை நிறுத்துப்பார்க்கிறார். 
3
பலியிடுவயதப்பார்க்கிலும், நீதியும் நிைாைமும் 

மெய்வதத கர்த்தருக்குப் பிரிைம். 

நியனவில் யவயுங்கள், “கீழ்ப்படிதல்” என்ைால் விதவகைாய் கவனித்தலாகும் 

(நைது சிந்யதயின் புரிதல்), ஆனால் அது நைது இருதைம் வயர தவரூன்ை தவண்டும் 

(ெரிைான உள்தநாக்கத்துைன் கிரியைச் செய்தல்). இவ்விரண்யையும் நாம் ஒன்ைாக 

இயெக்க தவண்டும். 

பலியிடுவயதப்பார்க்கிலும், நீதியும் நிைாைமும் மெய்வதத கர்த்தருக்குப் பிரிைம் – 

இந்தக் கருத்தானது தவதாகைத்தில் குயைந்தது பத்து இைங்களிலாவது காெப்படுகிைது: 1 

ொமுதைல் 15:22, ெங்கீதம் 40:6-8; ெங்கீதம் 51:16,17, நீதிம ாழிகள் 21:3, ஏொைா 1:11-17, 

எத மிைா 7:21-23, ஓசிைா 6:6, மீகா 6:6-8,  த்ததயு 12:7,  ாற்கு 12:33 ைற்றும் எபிம ைர் 10:8,9. 

முதலில் கீழ்ப்படியுங்கள் பின்னர் இரண்ைாவதாகத் ததவனானவருக்கு தங்களது 

பலிகயளச் செலுத்துங்கள். கர்த்தருயைை ஊழிைத்தில் நைது தநரத்யதயும் 

தாலந்துகயளயும் செலவிடுவதும் நம்முயைை பலிகயளச் செலுத்தும் உதாரெங்களில் 

அைங்கும். 

 

தாவீது ைனந்திரும்ப தவண்டியிருந்தது. 
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 னந்திரும்பு: ஸ்ட்ராங்க்ஸ் #3340 சைட்ைனாயிதைா (metanoeo); 

வித்திைாெைாக அல்லது பின்னர் சிந்தித்துப்பார்த்தல், அதாவது 

ைறுபரிசீலயன செய்வது (ஒழுக்க ரீதிைாக, ைனச்ொன்றின் 

உறுத்தல்) 

 னந்திரும்புதல்: ஸ்ட்ராங்க்ஸ் #3341 சைட்ைதநாைா (metanoia); 

(குற்ைத்திற்காக) ைனச்ொன்றின் உறுத்தல், உட்குறிப்பின் மூலைாக, 

எதிரியைைாக ைாற்றுதல் 

 னச்ொன்றின் உறுத்தல்: மபைர்ச்மொல் 

வருத்தம் அல்லது குற்றவுணர்வுகள் கா ண ாக  னதின் 

அமெௌகரிைம்;  னொட்சியினுயைை குத்தலான வலி. 

ைனந்திரும்புதலின் கருத்து ைாசதனில் ைறுபரிசீலயன செய்து, 

முற்றிலும் திரும்பி எதிர் தியெயில் செல்வதாகும். 

ஸ்ட் ாங்க்ஸ் #3340 - யினுயைை உதா ணம்: 

 த்ததயு 11:21: (NASB) தகா ாசிதன! உனக்கு ஐதைா, மபத்ொயிதாதவ! உனக்கு ஐதைா, 

உங்களில் மெய்ைப்பட்ை பலத்த மெய்யககள் தீருவிலும் சீததானிலும் 

மெய்ைப்பட்டிருந்ததானால், அப்மபாழுதத இ ட்டுடுத்திச் ொம்பலில் உட்கார்ந்து 

 னந்திரும்பி<3340> இருப்பார்கள். 

இ ட்டு  ற்றும் ொம்பல் இரண்டுதை வலுவான அங்கீகரிப்பின் கருவிகளாகும். இது 

ஆழ்ந்த வருத்தத்திற்கான ஓர் ஆதாரைாகும்/ொன்ைாகும் ைற்றும் ஆழ்ந்த விைாகுலத்யத 

அங்கீகரிக்கும் சவளிப்புைக் காட்சிைாகும். ஆனால் வருத்தம் என்பது செைல்முயையின் 

துவக்கம் ைாத்திரதை. 

 னந்திரும்புதலின் மெைல்முயற: ைனந்திரும்புதல் என்பது ைனவருத்தைாகாது. 

ைனவருத்தம் என்பது நம்யைச் ெற்தை இயைநிறுத்தஞ்செய்யும், ஏசனனில் நாம் 

சிந்தித்திட்ை அல்லது செய்திட்ை ஏததாசவான்று நம்முயைை இருதைத்திதலா 

சிந்யதயிதலா ெரிசைன ததான்ைாைல் உறுத்திக்சகாண்டிருக்கும். ைனந்திரும்புதல் நம்யை 

நிறுத்தி, கவனிக்க யவத்து, செைல்முயைப்படுத்தி, முடிவயைை யவத்துவிட்டு பின்னர் 

அடிப்பயைைாகதவ தியெயை ைாற்ைச் செய்கிைது.  

ைனந்திரும்புதல் என்கிை தயலப்பில் தைலும் அறிை, தைவுசெய்து CQ நிகழ்வு 1082 

ஐப் பார்க்கவும்: நான் எவ்வாறு  னந்திரும்புதலின் ஜீவிைத்யத ஜீவிக்கிதறன்? 

 நியனவில் யவயுங்கள், ைனந்திரும்புதல் என்பது ைனவருத்தைாகாது. அதற்கு ஒரு 

உதாரெம் யூதாஸாவார்.  அவர் தான் இதைசுவுக்கு செய்தயத எண்ணி ைனம்வருந்தினார் 

ஆனால் அவ்வளவு தூரதை அது சென்ைது. உண்யைைான ைனந்திரும்புதல் அங்தகயில்யல. 

“ைன்னிக்கவும், என்னுயைை தவறுதான்,” என்பது ைாத்திரம் தபாராது. 

கிறிஸ்தவனின் பலிைானது எப்படி இருக்கும்? நாம் ைாரும் 

மிருகஜீவயனதைா, தானிைங்கயளதைா, எண்செயைதைா அல்லது 

தூபவர்க்கத்யததைா சகாண்டுவருவது இல்யல, அப்படிைானால் நாம் 

எதயனக் சகாண்டுவருகிதைாம்? 

நாம் நம்யை, நம்முயைை வாய்ப்புகயள, எண்ெங்கயள ைற்றும் 

செைல்கயளதை ததவனானவருக்காகக் சகாண்டுவருகிதைாம். நைது 
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ஜீவிைங்களில் உள்ள அயனத்யதயுதை பலியிடுகிதைாம். ைனிதர்களகிை நாம் என்ன செய்ை 

விரும்புகிதைாதைா அதயனச் செய்வதற்குப் பதிலாக, ததவனானவர் நாம் என்ன செய்ை 

தவண்டுசைன்று இருக்கிைாதரா அதயனதை நாம் சிந்தித்துச் செய்துசகாண்டிருக்கிதைாம். 

கீழ்ப்படிதல் நம்யை பலியிடுவதற்கான ெரிைான ைனநியலயில் யவக்கும்.  

 

 

 

 

 

 

நம்முயைை தைாெைான ததர்வுகளின் கடினைான சூழ்நியலகளிலும் கூை, கீழ்ப்படிை 

தவண்டுசைன்கிை நம்முயைை விருப்பதை நைக்கான ைன்னிப்பிற்கான 

அஸ்திவாரைாகிைது. 

இதுவய , ந க்கு இ ண்டு தனிப்பட்ை உதா ணங்கள் கியைத்துள்ைன. இப்தபாது 

கீழ்ப்படிதல்  ற்றும் பலிமெலுத்துவது என்பயவகள் ஒரு முழு ததெத்துைனும் எவ்வாறு 

மெைல்படுகிறது? 

ஒருவருக்கான ஒரு சகாள்யகைாகச் செைல்படுவது எதுதவா அதுதவ 

சவகுஜனத்திற்குைான ஒரு சகாள்யகைாக இருக்க தவண்டும். இயதப் பற்றி சிந்திக்க, 

இஸ்ரதைலின் முதல் இராஜாவான ெவுலுக்கு கீழ்ப்படிதல் ைற்றும் பலிசெலுத்துவதுப் பற்றி 

தநரடிைாகக் கூைப்பட்ைது. இஸ்ரதைலின் இரண்ைாவது இராஜாவான தாவீதிைம் அயத 

ைறுபடியும் சொல்லத் ததயவயில்யல, ஏசனனில் அவர் ெந்ததகத்திற்கு இைமின்றி ெவுலின் 

வீழ்ச்சியை அறிந்திருந்தார். இப்தபாது நாம் இஸ்ரதையல ஒரு ததெைாகவும், ெந்ததகத்திற்கு 

இைமின்றி அவர்கள் முந்யதை அனுபவங்கள் ைற்றும் அவர்களின் முந்யதை 

தயலவர்களின் தவறுகயளக் குறித்து எவ்வாறு தபாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் என்பயதப் 

பற்றியும் பார்க்கவுள்தளாம். 

 

 

 

 

 

இது நாம் வாழ்ந்துசகாண்டிருக்கும் ெமூகத்யதப் தபான்தை சதரிகிைது. 

நம்முயைை ஜீவிைங்களின் பாயதைானது ததவனானவருயைை வழிகளுக்குக் 

கீழ்ப்படிதயலப் பிரதிபலிக்காததபாது, பலிைானது ததவனானவருக்கு தகுதியில்லாைல் 

தபாய்விடும். நம்முயைை ஜீவிைத்தின் பாயதைானது நாம் ததவனானவருக்கு வைங்கும் 

எந்தசவாரு “பலியினது” முடியவயும் தநரடிைாக பிரதிபலிக்கிைது. 

இஸ்ரதைல் (நாம் விவாதிக்க தபாகும் இந்த அடுத்தத் தீர்க்கதரிெனம் சதற்கு 

இராஜ்ைைான யூதாவின் இரண்டு தகாத்திரத்திற்காக இருந்தது) தொததாம் என்று 

கீழ்ப்படிதலுள்ைவ ாய்த் ததான்றுவதற்கு 

பலியியனத் தவறானமுயறயில் உபதைாகிப்பது: 

உதா ணம் மூன்று: 

இஸ் தைலும் ெமூதாைத்தில் 

ஏற்றுக்மகாள்ைப்படுதல் என்னும் கவர்ச்சியும். 

நாம் த ாெ ான பாவங்கயைச் மெய்யும்தபாது 

கூை, கீழ்ப்படிதலுைன் இருக்க தவண்டும் 

என்கிை ைதனாவாஞ்யெதை ம ய்ைான  

 னந்திரும்புதலுக்கான பாயததயன 

ஒளியூட்டிக் காண்பிக்கிறது, இதுதவ 

ததவனானவருக்தகற்ை பிரிைைான பலியியனச் 

செலுத்துவதற்கான கதவியனயும் திறக்கிறது. 
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அயைக்கப்படுவது, அவர்கள் பரவலாக, உதட்ைளவு ஆராதயனயின் பலியியனப் 

பின்பற்றிைதபாது, அவர்களின் ஜீவிைம் உண்யையில் ததவனானவயரப் 

பரிைாெம்பண்ணுவதாக இருந்தது. 

நான் ததவனானவயரப் பரிைாெம்பண்ணுகிதைனா? என் எல்லா 

தவறுகளுைனும் என் கிறிஸ்தவ ஜீவிைத்யதத் திரும்பிப் 

பார்க்கும்தபாது, ஆைாம், நான் தாதன கைந்தகாலத்தில் அயதச் 

செய்ததன். நான் அயத மீண்டும் செய்து, என்னுயைை 

கீழ்ப்படிைாயைைால் ததவனானவருக்கு நிந்யதயை வரப்பண்ெ நான் 

விரும்பவில்யல. இந்த வார்த்யதகள் விழித்சதழுவதற்கான 

அயைப்பாகும். நான் நன்ைாகத் அறிந்திருக்கும்தபாதத அயதத் 

சதாைர்ந்து செய்வது என்னுயைை இருதைத்யத உயைக்கும். 

கீழ்ப்படிதல் என்பது ஒரு செைல்முயைைாகும். செைல்முயையின்தபாது நம்முயைை 

செைல்களிலும் எண்ெங்களிலும் பரிபூரெத்யத எதிர்பார்க்க தவண்ைாம். 

செைல்முயையின்தபாது வளர்ச்சியையும், உற்றுதநாக்குதயலயும், கற்ையலயுதை நாம் 

எதிர்பார்க்க தவண்டும். இது ததவனானவருக்காக நாம் அளிக்கும் பலியின் ஒரு 

பகுதிைாகும். 

தீர்க்கதரிெனத்திற்கு திரும்ப வ லாம்: 

ஏொைா 1:10-17: (NASB) 
10
தொததாமின் அதிபதிகதை, கர்த்தருயைை வார்த்யதயைக் 

தகளுங்கள்; மகாத ா ாவின் ஜனத , ந து ததவனுயைை தவதத்துக்குச் மெவிமகாடுங்கள். 
11
உங்கள் பலிகளின் தி ள் எனக்கு என்னத்துக்கு என்று கர்த்தர் மொல்லுகிறார்; 

ஆட்டுக்கைாக்களின் தகனபலிகளும், மகாழுத்த மிருகங்களின் நிணமும் எனக்கு 

அத ாசிக ாயிருக்கிறது; காயைகள், ஆட்டுக்குட்டிகள், கைாக்களுயைை இ த்தத்தின்த ல் 

எனக்குப் பிரிைமில்யல. 
12
நீங்கள் என் ெந்நிதியில் வரும்தபாது, என் பி ாகா ங்கயை இப்படி 

மிதிக்கதவண்டும ன்று உங்களிைத்தில் தகட்ைது ைார்? 

ஜனங்கள் கீழ்ப்படிதலுள்ளவர்களாய் இராததால் ததவனானவர் அவர்களின் 

பலிகளில் ைகிழ்ச்சிையைைவில்யல. 

என் பி ாகா ங்கயை மிதித்தல் - (ஆதாரம்: ைத்ததயு பூல் விளக்கவுயர) ‘என் 

ஆலைத்தின் பிரகாரங்கள்’, இஃது இரண்டு இருந்தன, ஒன்று ஆொரிைர்களுக்கானது, 

ைற்சைான்று ஜனங்கள் கூடுவதற்கானது (2 நாைாக ம் 4:9). ஆக, இந்தச் சிலாக்கிைத்யத 

அனுபவிக்கத் தகுதிைற்ைவர்கள் என்கிை இந்தக் கடிந்துசகாள்ளுதலானது, ஆொரிைர்கள் 

ைற்றும் ஜனங்கள் ஆகிை இருவருக்கும் தநர் எதிராகச் சொல்லப்பட்ைதாகத் சதரிகிைது.  

அவர்கள் அயனவரும் கீழ்ப்படிதலின் கா ண ாக பலியியனச் செலுத்தாைல், 

 றுபடியும்  றுபடியும் பலியை ைாத்திரம் செலுத்தி வந்ததால் குற்ைவாளிகளானார்கள். 

13
இனி வீண் காணிக்யககயைக் மகாண்டுவ தவண்ைாம்; தூபங்காட்டுதல் எனக்கு 

அருவருப்பாயிருக்கிறது; நீங்கள் அக்கி  த்ததாதை ஆெரிக்கிற  ாதப்பிறப்யபயும், 

ஓய்வுநாயையும், ெயபக்கூட்ைத்யதயும் நான் இனிச் ெகிக்க ாட்தைன். 
14
உங்கள் 

 ாதப்பிறப்புகயையும், உங்கள் பண்டியககயையும் என் ஆத்து ா மவறுக்கிறது; அயவகள் 

எனக்கு வருத்த ாயிருக்கிறது; அயவகயைச் சு ந்து இயைத்துப்தபாதனன். (ததவனானவர் 

கூறுகிைார்: எனக்கு உங்கள் ஓய்வுநாளும், உங்கள் அைாவாயெ ெைங்கும் எந்தவித 

அர்த்தமும் இல்லாததாக இருக்கிைது. ஓய்வுநாளானாது ஜனங்களுக்கு முக்கிைமில்யல. 

நம்முயைை ஜீவிைங்கயளதை ததவனானவருக்கு நாம் அர்ப்பணிக்கும்தபாது, அப்தபாது 
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அது நைக்கு முக்கிைைானதாய் இருக்கிைது. நாம் அயத ைனதநர்யையுைன் 

செய்தாகதவண்டும்.) 
15
நீங்கள் உங்கள் யககயை விரித்தாலும், என் கண்கயை 

உங்கயைவிட்டு  யறக்கிதறன்; நீங்கள் மிகுதிைாய் மஜபம்பண்ணினாலும் தகதைன்; 

உங்கள் யககள் இ த்தத்தினால் நியறந்திருக்கிறது. 
16
உங்கயைக் கழுவிச் சுத்திகரியுங்கள்; 

உங்கள் கிரியைகளின் மபால்லாப்யப என் கண்களுக்கு  யறவாக அகற்றிவிட்டு, 

தீய மெய்தயல விட்டு ஓயுங்கள்; 
17
நன்ய மெய்ைப் படியுங்கள்; நிைாைத்யதத் ததடுங்கள்; 

ஒடுக்கப்பட்ைவயன ஆதரித்து, திக்கற்றப்பிள்யையின் நிைாைத்யதயும், விதயவயின் 

வைக்யகயும் விொரியுங்கள். 

ஓய்வுநாளின் தயலப்பில் தைலும் அறிை, தைவுசெய்து CQ நிகழ்வு 1127 ஐப் 

பாருங்கள்: கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஓய்வுநாள் எப்படிைாக இருக்கிறது? 

ஏொைா இஸ்ரதைலிைம் தங்கள் ததவனானவயரக் கனஞ்செலுத்த விரும்பினால், 

அவர்கள் பின்வருவனவற்யைச் செய்ை தவண்டும் என்று சொல்லிக்சகாண்டிருந்தார் – 

உங்கயைக் கழுவிச் சுத்திகரியுங்கள்; உங்கள் கிரியைகளின் மபால்லாப்யப என் கண்களுக்கு 

 யறவாக அகற்றிவிட்டு, தீய மெய்தயல விட்டு ஓயுங்கள்; நன்ய மெய்ைப் படியுங்கள்; 

நிைாைத்யதத் ததடுங்கள்; ஒடுக்கப்பட்ைவயன ஆதரித்து, திக்கற்றப்பிள்யையின் 

நிைாைத்யதயும், விதயவயின் வைக்யகயும் விொரியுங்கள். சிந்யதயும் ைனமும் 

ததவனானவருக்குக் கனஞ்செலுத்துவதற்கான ெரிைான இைத்தில் சபாருந்தின பிைகுதான் 

தநரடிைான பலிகள் வருகின்ைன. 

பலி என்பது ததவனானவருைன் இயெவதற்கான ஒரு கருவிைாக 

வடிவயைக்கப்பட்டுள்ளது. நம்முயைை ஜீவிைங்கயளதை பலிைாகப் பார்க்க தவண்டும். 

ஒவ்சவாருவரது முன்ைாதிரியிலிருந்து தபாஷிக்கப்படுகிதைாம். (நாம் எதயனப் 

பூசிக்கிதைாம்?) 

உள்ைான  னொட்சியில்லாத மவளிப்புற ான வகுப்பு/குழு மெய்யககள் 

ததவனானவருக்கு பிரிை ானதல்ல: 

1 தபதுரு 2:5: (NASB) ஜீவனுள்ை கற்கயைப்தபால ஆவிக்தகற்ற  ாளியகைாகவும், 

இதைசுகிறிஸ்து மூல ாய் ததவனுக்குப் பிரிை ான ஆவிக்தகற்ற பலிகயைச் 

மெலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆொரிைக்கூட்ை ாகவும் கட்ைப்பட்டுவருகிறீர்கள். 

செய்யககள் அற்புதைானயவதான், ஆனால் முதலில் கீழ்ப்படிதல் வர தவண்டும் 

இல்யலசைனில் செய்யககள் பைனற்ையவதை. நாம் ததவனானவயர ஏைாற்ை முடிைாது. 

 

கீழ்ப்படிதல் ஒரு மெைல்முயறைாகும்: 

சீ ானவ ாய் இருக்கப் பக்குவம்/முதிர்ச்சி அவசிைம். 

பக்குவையைை ெைைசைடுக்கும். இது ஒருவருக்கு ைற்ைவர்கயள விை சிறிது காலம் 

தெர்த்து எடுக்கலாம். நாம் மிகவும் நிைாைந்தீர்க்கிைவர்களாய் இருத்தல் கூைாது. நம்முயைை 

கீழ்ப்படிதயல நாம் நிதானிப்பதத மிகவும் முக்கிைத்துவம் வாய்ந்ததாகும். ைற்ைவர்களுக்கு 

தீங்கு வியளவிக்கும் வயகயில் தவசைாருவரின் கீழ்ப்படிதயல நாம் 

நிைாைந்தீர்க்கக்கூைாது. நாம் நியனப்பது உண்யையில் சைய்தானா என்பயத 

உறுதிப்படுத்துவதற்கு முதலில் கவனித்தல் என்பது முக்கிைைானதாகிைது. இதைசு 

செய்தயததை பின்பற்றுங்கள். 
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இந்தச் மெய்தி பத்து தகாத்தி  வைக்கு இ ாஜ்ைத்திற்கானதாகும்; இது நாம் விவாதித்த 

இ ண்டு தகாத்தி  மதற்கு இ ாஜ்ைத்திற்கான மெய்திகளின் அதத எச்ெரிக்யககயைக் 

மகாண்டிருந்தது: 

ஓசிைா 6:4-7: (NASB) 
4
எப்பி ாயீத  (பத்து தகாத்தி  இ ாஜ்ைம்), உனக்கு என்ன 

மெய்தவன்? யூதாதவ (இ ண்டு தகாத்தி  இ ாஜ்ைம்), உனக்கு என்ன மெய்தவன்? உங்கள் 

பக்தி காயலயில் காணும் த கத்யதப்தபாலவும், விடிைற்காயலயில்ததான்றும் 

பனியைப்தபாலவும் ஒழிந்துதபாகிறது. 
5
ஆயகைால் தீர்க்கதரிசிகயைக்மகாண்டு அவர்கயை 

மவட்டிதனன்; என் வாய்ம ாழிகயைக்மகாண்டு அவர்கயை அதம்பண்ணிதனன்; உன்த ல் 

வரும் தண்ையனகள் மவளிச்ெத்யதப்தபால் மவளிப்படும். 
6
பலியை அல்ல இ க்கத்யதயும் 

(இ க்கம், பக்தி), தகனபலிகயைப்பார்க்கிலும் ததவயன அறிகிற அறியவயும், 

விரும்புகிதறன். 
7
அவர்கதைா ஆதாய ப்தபால் உைன்படிக்யகயை மீறி, அங்தக எனக்கு 

வித ாத ாய்த் துத ாகம்பண்ணினார்கள். 

ததவனானவருக்கு காயலயில் காணும் த கத்யதப்தபான்ற விசுவாெத்தில் 

பிரிைமில்யல – சூரிைன் வந்து காைச்செய்து சவறும் நீராவிதைைன்றி தவசைான்றுமில்யல 

என சவளிப்படுத்தும் வயர திரண்டு வருகிைதும் கண்ணுக்குப் புலப்படுகிைதுைாய் இது 

இருக்கும். 

ஆதாம் ைற்றும் இஸ்ரதைல் இருவருதை உைன்படிக்யகயை மீறினார்கள் – 

கீைப்படிதல் தவசைான்றிற்காகப் புைந்தள்ளப்பட்ைது. ததவனானவயரக் 

கனம்பண்ணும்முயை இதுவல்ல. 

என்னுயைை தனிப்பட்ை கீழ்ப்படிதலின் ொராம்ெம் ைாது? திரண்ை தைகைா அல்லது 

ததவனானவருக்கு ஊழிைஞ்செய்ை விரும்பும் ைனமும் சிந்தயனயுமுள்ள ஒரு வாழும் 

முன்ைாதிரிைா? 

பலிக்கு தைலாக கீழ்ப்படிதல் என்பது ததவனானவருயைை திட்ைத்தின் ஒவ்சவாரு 

பகுதியையும் பட்சிக்கும் ஒரு சதாைர்ச்சிைான கட்ைைத் சதாகுதியைப் தபான்ைது. 

இதைசுவின் அடிச்சுவடுகயளப் பின்பற்றுபவர்களாக நாம் அயைக்கப்பட்டிருந்தால், 

கீழ்ப்படிதல்தான் நாம் ததவனானவருக்கு எயதயும் வைங்குவதற்கு காரெைாக இருக்க 

தவண்டும்.  

 

 

 

 

 

 

இஸ்ரதைல் அயனவரும் சதளிவாக எச்ெரிக்கப்பட்டிருந்தனர். கீழ்ப்படிதல் ைற்றும் 

பலியின் ெைன்பாடு ஒரு முக்கிை அடித்தளைாக இருந்தது என்பயத இது நைக்குச் 

சொல்கிைது. 

மவகுஜனத்யதப் பின்மதாை ாதீர்கள்! அப்தபா கூட்ைத்தின் நிை ங்களுக்கு த தல 

நம்ய  ஏற்றபடி உைர்த்துவது எப்படி? 

கீழ்ப்படிதலுக்கு ஒரு தைாெைான 

முன்ைாதிரிைாக இருப்பயதத் தவிர்த்திை 

அொதா ண அக்கயறக் காட்டுதல் 

அவசிைம். த ாெ ான முன் ாதிரிகயைப் 

பின்பற்றுவயதயும் நாம் முழுய ைாக 

தவிர்க்க தவண்டும். பலிகள் அதற்சகன ஓர் 

இைமுண்டு. 
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கீழ்ப்படிதல் ைற்றும் பலி பற்றிை ெரிைான புரிதல் வாழ்க்யகயின் அயனத்து 

கட்ைங்களிலும் அவசிைம் என்பது சதளிவாக உள்ளது. கீழ்ப்படிதல் ைற்றும் பலி 

சதாைர்பாக நாம் ெந்திக்கும் அடுத்த ஆபத்து ைாசதனில் நம்யைப் பற்றிை நம்முயைை 

பார்யவ. எனது கிறித்துவத்தின் முத்தியர காரெைாக நான் ைற்ைவர்கயள விை 

விதெஷித்தவனாக என்யனப் பார்க்கிதைனா? ெரிைான ெைநியல என்ன? 

எல்தலாரும் விசுவாெம், நியலத்தன்ய   ற்றும் விலகிச்மெல்லாத ஒருவர் 

தவண்டும ன்கிறார்கள். ஆனால் எல்தலாரும் அப்படிப்பட்ை நபய ப் 

மபறதவண்டு ானால், தாங்கள் அப்படிப்பட்ை நப ாக இருக்க தவண்டும் என்பயத  றந்து 

விடுகிறார்கள். – மபைர் அறிைப்பைாத ஒருவர் 

நாம் என்ன செய்துசகாண்டிருக்க தவண்டுதைா அதற்குள் நம்முயைை இருதைம் 

இல்லாவிட்ைால் நாம் என்ன செய்ை தவண்டும்? ஒரு நாள் காயலயில் நைது ெயப 

ஆராதயனக்கு செல்ல நைக்கு ைனமில்யல என்ைால், நாம் வீட்டிதலதை இருந்து 

விடுகிதைாைா? இல்யலதை, நாம் செல்ல தவண்டுைல்லவா. ஆண்ைவதர, என்னுயைை 

இருதைம் ெரிைான தநாக்கத்தில் இல்யல என்று நாம் சொல்ல தவண்டும். நான் செய்ை 

தவண்டிை ெரிைான காரிைம் இதுசவன்று எனக்குத் சதரியும், தைவுசெய்து என்னுயைை 

இருதைத்யத ெரிைான இைத்தில் சபாருத்த எனக்கு உதவுங்கள். ெரிைான இருதை 

நியலயைக்காக சஜபியுங்கள். 

 

கீழ்ப்படிதல் ஒரு மெைல்முயறைாகும்: 

 ற்றவர்களிைத்தில் கீழ்ப்படிதல் இல்லாததபாது  னஉருக்கமும் 

தைவும் ததயவ. 

நாம் எவ்வளவு தூரம் கிறிஸ்துவில் நைக்கிதைாதைா, அவ்வளவு கனிவானவர்களாக 

நாம் ைாை தவண்டும். நாம் தைலும் இரக்கமுள்ளவர்களாக ைாை தவண்டும். 

 

 

 

 

 

பலியை ைற்ைவர்கயளக் கண்டிக்க ஒரு கருவிைாகப் பைன்படுத்துவது என்பது 

பலியைத் தவைாக சித்தரிப்பதன் கணிக்கத்தக்க வியளவாகும். “எனக்குத் சதரியும், 

உங்களுக்குத் சதரிைாது, எனதவ நீங்கள் ஏற்றுக்சகாள்ள தகாதவர்” என்று சொல்லும் ஒரு 

ைனப்பாங்கியன நாம் எப்தபாதும் தவிர்த்திைல் தவண்டும். 

இது அழிவுக  ானதும் பலிைானது எதயன நியறதவற்றும் 

தநாக்கங்மகாண்டுள்ைததா அதற்கு மு ண்பாைாகவும் இருக்கிறது: 

 த்ததயு 12:1-7: (NASB) 
1
அக்காலத்திதல, இதைசு ஓய்வுநாளில் பயிர்வழிதை தபானார்; 

அவருயைை சீஷர்கள் பசிைாயிருந்து, கதிர்கயைக் மகாய்து, தின்னத் மதாைங்கினார்கள். 
2
பரிதெைர் அயதக் கண்டு, அவய  தநாக்கி: இததா ஓய்வுநாளில் மெய்ைத்தகாதயத 

கீழ்ப்படிதலுள்ைவ ாய்த் ததான்றுவதற்கு 

பலியியனத் தவறானமுயறயில் உபதைாகிப்பது: 

உதா ணம் நான்கு: 

த ன்ய ைாக நியனப்பதன் பலன். 
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உம்முயைை சீஷர்கள் மெய்கிறார்கதை என்றார்கள். 
3
அதற்கு அவர்: தாவீதும் 

அவதனாடிருந்தவர்களும் பசிைாயிருந்ததபாது மெய்தயத நீங்கள் வாசிக்கவில்யலைா? 
4
அவன் ததவனுயைை வீட்டில் பி தவசித்து, ஆொரிைர் தவி  தவமறாருவரும் புசிக்கத்தகாத 

ததவெமுகத்து அப்பங்கயைத் தானும் தன்தனாடிருந்தவர்களும் புசித்தார்கதை. 
5
அன்றியும், 

ஓய்வுநாட்களில் ஆொரிைர்கள் ததவாலைத்தில் ஓய்ந்தி ா ல், ஓய்வுநாயை தவயல 

நாைாக்கினாலும் குற்றமில்லாதிருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் தவதத்தில் வாசிக்கவில்யலைா? 
6
ததவாலைத்திலும் மபரிைவர் இங்தக இருக்கிறார் என்று உங்களுக்குச் மொல்லுகிதறன். 

7
பலியைைல்ல இ க்கத்யததை விரும்புகிதறன் (ஓசிைா 6:6) என்பதின் கருத்து இன்னமதன்று 

அறிந்தீர்கைானால், குற்றமில்லாதவர்கயை நீங்கள் குற்றப்படுத்த ாட்டீர்கள். 

பயைை ஏற்பாட்டில் இஸ்ரதைல் பலியைத் தவைாக சித்தரித்ததபாது, ததவனானவர் 

அவர்கயள விைத்தகு முயையில் கடிந்துசகாண்ைார். இதைசு பரிதெைர்களுக்கு அவர்களின் 

வம்ொவளியை நியனவுபடுத்துகிைார். 

 ற்றவய த் தாழ்த்துதல் குற்ற ற்றவய க் கண்ைனஞ்மெய்கிறது; ஆயகைால், 

 ற்றவய த் தாழ்த்துதல் கண்ைனம் மெய்பவர்களின் இருதைத்யததை கண்ைனஞ்மெய்கிறது: 

 த்ததயு 9:10-13: (NASB) 
10
பின்பு அவர் வீட்டிதல தபாஜனபந்தியிருக்யகயில், அதநக 

ஆைக்கா ரும் பாவிகளும் வந்து, இதைசுதவாடும் அவர் சீஷத ாடுங்கூைப் பந்தியிருந்தார்கள். 
11
பரிதெைர் அயதக் கண்டு, அவருயைை சீஷர்கயை தநாக்கி: உங்கள் தபாதகர் 

ஆைக்கா த ாடும் பாவிகதைாடும் தபாஜனம் பண்ணுகிறமதன்னமவன்று தகட்ைார்கள். 
12
இதைசு அயதக் தகட்டு: பிணிைாளிகளுக்கு யவத்திைன் தவண்டிைததைல்லா ல் 

சுகமுள்ைவர்களுக்கு தவண்டிைதில்யல. 
13
பலியைைல்ல, இ க்கத்யததை விரும்புகிதறன் 

என்பதின் கருத்து இன்னமதன்று தபாய்க் கற்றுக்மகாள்ளுங்கள்; நீதி ான்கயைைல்ல, 

பாவிகயைதை  னந்திரும்புகிறதற்கு அயைக்க வந்ததன் என்றார். 

இததா இங்தக மீண்டுைாக வருகிைது - இந்த மிக முக்கிைைான பாைத்யதத்தான் 

இதைசுவும் கற்பித்தார், இவ்வாறு தான் ெவுல் இராஜாவும் ததால்வியுற்ைார். 

செவிசகாடுக்காைல் தபாகுதல், இரண்ைகம்பண்ணுதல், முரட்ைாட்ைம்பண்ணுதல் 

தபான்ை அவர் செய்த பாவங்களால் அவர் ஒரு இராஜாவாக இருப்பதிலிருந்து 

நிராகரிக்கப்பட்ைார். 

இந்தப் பாைதை ததவனானவர் சதாைர்பான ைனுக்குலத்தினுயைை முழு 

வரலாற்றின் முக்கிை காரணிகளில் ஒன்ைாகும். நாம் எல்லாவற்றிக்கும் முதன்யைைாக 

ததவனானவருக்குக் கீழ்ப்படிை தவண்டும், பின்னர் அது நம்முயைை இருதைங்களுக்கு 

செல்லட்டும். 

இயவையனத்தும் எவ்வைவு முக்கிைம்? மிகவும் முக்கிைம் எப்படிமைனில், பலிக்கும் 

கீழ்ப்படிதலுக்கும் இயையிலான மபாருத்த ான உறயவப் பற்றி ஒருவர் 

புரிந்துமகாண்ைதபாது, இதைசு அவர்கயை உைனடிைாக அங்கீகரித்தார்: 

 ாற்கு 12:28-34: (NASB) 
28
தவதபா கரில் ஒருவன் அவர்கள் 

தர்க்கம்பண்ணுகிறயதக்தகட்டு, அவர்களுக்கு நன்றாய் உத்த வு மொன்னாம ன்று அறிந்து, 

அவரிைத்தில் வந்து: கற்பயனகளிமலல்லாம் பி தான கற்பயன எதுமவன்று தகட்ைான். 
29
இதைசு அவனுக்குப் பி தியுத்த  ாக: கற்பயனகளிமலல்லாம் பி தான கற்பயன 

எதுமவன்றால்: இஸ் தவதல தகள், நம்முயைை ததவனாகிை கர்த்தர் ஒருவத  கர்த்தர். 
30
உன் 

ததவனாகிை கர்த்தரிைத்தில் உன் முழு இருதைத்ததாடும், உன் முழு ஆத்து ாதவாடும், உன் 

முழு  னததாடும், உன் முழுப் பலத்ததாடும் அன்புகூருவாைாக என்பதத பி தான கற்பயன. 
31
இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இ ண்ைாம் கற்பயன என்னமவன்றால்: உன்னிைத்தில் நீ 
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அன்புகூருவதுதபால் பிறனிைத்திலும் அன்புகூருவாைாக என்பதத; இயவகளிலும் மபரிை 

கற்பயன தவமறான்றுமில்யல என்றார். (நிைாைப்பி  ாணத்தின் பலப் பகுதிகயை, 

ததவனானவருக்கு முதலிைம் மகாடுக்கும் ஒத  வாக்கிை ாக ஒன்றியணத்து இதைசு 

பதிலளித்தார்.) 
32
அதற்கு தவதபா கன்: ெரிதான், தபாதகத , நீர் மொன்னது ெத்திைம்; (அவர் 

இப்தபாது இதைசு கூறினயதத் திரும்பவும் கூறுகிறார்) …  
33

… ெர்வாங்கதகனம் முதலிை 

பலிகயைப்பார்க்கிலும் முக்கிை ாயிருக்கிறது என்றான். 
34
அவன் விதவக ாய் உத்த வு 

மொன்னயத இதைசு கண்டு: நீ ததவனுயைை  ாஜ்ைத்துக்குத் தூ  ானவனல்ல என்றார். 

அதன்பின்பு ஒருவனும் அவரிைத்தில் ைாமதாரு தகள்வியுங் தகட்கத் துணிைவில்யல. 

பலியைக் காட்டிலும் கீழ்ப்படிதல் முக்கிைைானது என்று தவதபாரகன் 

புரிந்துசகாண்ைார். இதயனக் கண்டு இதைசு தவதபாரகனிைம் - நீ ததவனுயைை 

இ ாஜ்ைத்துக்குத் தூ  ானவனல்ல என்றார். இந்த தவதபாரகன் ைற்ைவர்கயளத் 

தாழ்த்தவில்யல. கீழ்ப்படிதலுக்கும் பலிக்கும் இயையிலான சதய்வீக உையவக் காணும் 

எவயரயும் இதைசு பாராட்டுகிைார். 

இது தவதபாரகர்கயளயும் பரிதெைர்கயளயும் முற்றிலுைாக வலுவிைக்கச் செய்தது. 

இது “உன் ஒருத்தனுக்கு எதிராக பலதபராகிை நாங்கள் (us against you)” என்கிை 

ைனநியலைாகும். ஆனால் இன்சனாருவர் ெரிைானவர் என்பயத நாம் ஒப்புக் 

சகாள்ளும்தபாது, அது உயரைாையலதை ைாற்றிவிடும். 

 

 

 

 

 

 

ைற்ைவர்கயளக் குயைத்துப் பார்ப்பதும் அவர்கயளக் குயைத்து ைதிப்பிடுவதும் 

மிகவும் சுலபதை. ஆனாலும் இதைசு செய்தயததை நாம் செய்ை விரும்புகிதைாம். 

தனிப்பட்ை அகங்கா ம், அருவருப்பான பாவங்கள், ெமூகத்தில் ஏற்றுக்மகாள்ைப்படுதல் 

 ற்றும் த ன்ய , அயனத்தும் பலியைத் தவறாக வழிநைத்தும். தவறு என்ன உள்ைது? 

இதுவயர, வாழ்க்யகயின் ஒவ்சவாரு பகுதியிலும் நம்யை நல்லவர்கள் தபால் 

காண்பிக்க குறுக்குவழியை எடுப்பது எவ்வளவு சுலபம் என்பயத நாம் கண்தைாம். தபெ 

தவண்டிை கயைசி காரிைம் ைாசதனில், சபருகிவரும் ததவனானவயர-ைைந்த 

ெமுதாைத்திற்கு ஏற்ப ைனித திையன எப்படி ைாற்றிையைப்பது பற்றிைதுதவ. இந்தப் 

பாங்கிலும் கூை, கீழ்ப்படிதல் ைற்றும் பலி ஆகிைனவற்யை ெரிைான கண்தொட்ைத்தில் 

யவக்க தவண்டும். 

இந்த இறுதிப் பாகத்தில், நம்முயைை ெமூகத்தில் நாம் எவ்வாறு 

சதய்வபக்தியுைனும் கீழ்ப்படிதலுைனும் இருக்க முடியும் என்பதில் கவனம் செலுத்தப் 

தபாகிதைாம். 

இன்யைை ெமூகத்தில் விசுவாெம் என்ைால் என்ன என்பயதப் பற்றி பின்வரும் 

தைற்தகாள் ஓர் உெர்த்துதயலத் தருகிைது: 

நாம்  ற்றவய க்காட்டிலும் அதிகம் 

அறிந்திருந்தாலும், இதைசுவின் 

முன்ைாதிரிக்கு எப்தபாதும் 

கீழ்ப்படிதவா ாக - நம்முயைை சித்தத்யதத் 

மதாைர்ந்து ததவனானவருக்கு 

வைங்குவதால் தநர் யறைான பக்திைான 

வழியில் பதிலளிப்தபா ாக.  
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சிலர் உங்களிைத்தில் விசுவாெ ாக இல்யல; அவர்கள் உங்களிைம் இருக்கும் 

தங்களுயைை ததயவக்காக விசுவாெ ாக இருக்கிறார்கள். அவர்களின் ததயவ  ாறிைவுைன், 

அவர்களின் விசுவாெமும்  ாறுகிறது. – மபைர் அறிைப்பைாத ஒருவர் 

இது ெமுதாைத்யதப் பற்றிக் கூறுவதாகத் ததான்றினாலும், இது நியைை 

கிறிஸ்தவர்களின் விசுவாெத்யதப் பற்றிக் கூறுவதாகத் ததான்றுகிைது. ததவனானவர் நைக்கு 

ததயவசைன நாம் உெரும்தபாது நாம் அவருக்கு விசுவாெைாக இருக்கிதைாம், ஆனால் 

நாம் நன்ைாக இருக்கும்தபாது, நைக்கு இனிதைல் அவர் ததயவயில்யலசைன்று 

நியனக்கிதைாம், எனதவ தவசைான்யை தநாக்கிச் செல்லத்துவங்குகிதைாம். இது இவ்வாறு 

இருக்க தவண்டிை காரிைதை அல்ல. 

த்ரிஷின் பங்களிப்பு: கீழ்ப்படிதல் நைது குெலட்ெனத்யத ைறுரூபையைைச் 

செய்கிைது. பலி என்பது அந்தக் குெலட்ென ைாற்ைத்யத அடிப்பயைைாகக் சகாண்ை 

“கிரியைகதள” ஆகும். 

கீழ்ப்படிதலின் மூலம் வளர்ந்து, அவ்வளர்ச்சியைப் பைன்படுத்தக்கூடிை நியலயில் 

நம்யை நியலநிறுத்த விரும்புகிதைாம், இதனால் நாம் செய்யும் காரிைங்கள் 

ததவனானவருக்கு முன்பாகக் கனம்சபாருந்திைதாக இருக்கும். 

 

 

 

 

 

தொதயன என்பது நுட்பைானது: இது நம்முயைை ஒழுக்கசநறி எவ்வளவு 

சீரழிந்துவிட்ைது என்பயத நாம் கவனிக்கும் வயர அங்தகயும் இங்தகயுைாக நிகழும் ஒரு 

சிறிை விஷைைாம். சிறுசிறு, அயைதிைான திருத்தங்களாக நாம் அடிக்கடி நம்முயைை 

நைத்யதயைச் ெரிசெய்ை தவண்டும், அதினால் நாம் ைாசபரும், புைப்பகட்ைான 

திருத்தங்கயளச் செய்ை அவசிைமும் இருக்காது. 

பின்வரும் வார்த்யதகள் நிைாைைானயவ என்பதிலிருந்து சவறுக்கத்தக்கயவைாக 

எவ்வாறு ைாறுகின்ைன என்பயதக் கவனியுங்கள். நம்முயைை பாவமுள்ள நைத்யதக்கு 

சபாறுப்தபற்று, அவற்யை ைாற்றுவதற்குப் பதிலாக சவறுைதன அந்நைத்யதக்காகப் பலி 

செலுத்துவது என்னும் சிக்கயல அயவச் சித்தரிக்கின்ைன. தாழ்யைைான திருத்த 

நைவடிக்யககயள எடுப்பயத விை நாைகைான சவளிப்புை ததாற்ைத்யத தநாக்கிை 

ைனுக்குலத்தின் தபாக்யக இது சவளிப்படுத்துகிைது. நாம் அடிக்கடி மீகா 6: 8 – ஐ 

தைற்தகாள் காட்டுகிதைாம் (கீதை உள்ள கயைசி தவத வெனம்), ஆனால் அதற்கு முந்யதை 

வெனங்கள் எயதப் பற்றிைது? நன்கு அறிைப்பட்ை எட்ைாவது வெனத்தின் முடிவுக்கு நாம் 

எவ்வாறு வருவது? இது ஒரு ைாசபரும் விழித்சதழுவதற்கான அயைப்பாக இருக்க 

தவண்டும். 

இந்த அணுகுமுயறதை இன்று நம்முயைை தீவி  ெமுதாைத்தில் நிலவுகிறது – இந்த 

பத்தியில், இஸ் தைல் கூறுகிறது, நான் பாவஞ்மெய்ததன், எனதவ: 

மீகா 6:6-8: (NASB) 
6
என்னத்யதக்மகாண்டு நான் கர்த்தருயைை ெந்நிதியில் வந்து, 

உன்னத ான ததவனுக்கு முன்பாகப் பணிந்துமகாள்தவன்? தகனபலிகயைக்மகாண்டும், 

கீழ்ப்படிதலுள்ைவ ாய்த் ததான்றுவதற்கு பலியியனத் 

தவறானமுயறயில் உபதைாகிப்பது: 

உதா ணம் ஐந்து: 

படிப்படிைாகச் சீ ழிந்த ஒழுக்கத்தின் நுட்ப ான தொதயன. 
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ஒரு வைது கன்றுக்குட்டிகயைக்மகாண்டும் அவர் ெந்நிதியில் வ தவண்டுத ா? (இது 

நிைாை ானதுதான், ஆனாலும் நம்முயைை இருதைங்கள் தவறான இைத்திலிருந்தால் இது 

பைனற்றயவதை, ஆனால் அது குயறந்தபட்ெத  நிைாை ானதாகும்.) 
7
ஆயி ங்கைான 

ஆட்டுக்கைாக்களின்தபரிலும் (ஒரு தனிப்பட்ை பாவத்திற்காக ஆயி க்கணக்கான 

ஆட்டுக்கைாக்கள் என்பது நிைாை ற்றயவதை, த லும் நம்முயைை இருதைங்கள் ெரிைான 

இைத்தில் இல்லாவிட்ைால் அயவ இன்னும் உபதைாக ற்றயவ – மிருகங்குகயை 

தங்களிைத  யவத்துமகாண்டு தங்கள் இருதைத்யத ெரி மெய்யுங்கள்!), எண்மணைாய் 

ஓடுகிற பதினாயி ங்கைான ஆறுகளின்தபரிலும் (மியகப்படுத்தப்பட்ை ஒன்று, ஆயினும்கூை 

இது இன்னும் பைனற்றயவதை), கர்த்தர் பிரிை ாயிருப்பாத ா? என் அக்கி  த்யதப் தபாக்க 

என் முதற்தபறானவயனயும், என் ஆத்து ாவின் பாவத்யதப் தபாக்க என் 

கர்ப்பக்கனியையும் மகாடுக்கதவண்டுத ா (மபால்லாங்கான இருண்ை  ற்றும் தீய ைானது, 

ததவனானவருக்கு முன்பாக முற்றிலும் அவ திக்கும்  ற்றும் பைனற்றயத விை த ாெ ான 

ஒன்றாகும்)? 
8
 னுஷதன, நன்ய  இன்னமதன்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார்; 

நிைாைஞ்மெய்து, இ க்கத்யதச் சிதநகித்து, உன் ததவனுக்கு முன்பாக  னத்தாழ்ய ைாய் 

நைப்பயத அல்லா ல் தவதற என்னத்யதக் கர்த்தர் உன்னிைத்தில் தகட்கிறார். 

இஃது பல அடுக்குகயளக் சகாண்ை விஷைைாகும். நான் நிைாைைானயதச் செய்ை 

தவண்டுைா? நான் நிைாைைற்ையதச் செய்ை தவண்டுைா? என்னுயைை பாவங்களிலிருந்து 

நான் ைனந்திரும்பிவிட்தைன் என்பயதக் காட்ை என்னால் இைலாத ஒன்யைச் செய்ை 

தவண்டுைா? என்னுயைை பிள்யளயைப் பலியிடும் அளவிற்கு இந்த சவளிப்புைைான 

விஷைங்கயள நான் செய்ை தவண்டுைா? இந்தத் தீயை ததவனானவயரப் 

புைந்தள்ளிவிடுகிைது. இஸ்ரதைல் ஒருதபாதும் தங்கயளச் சுற்றியுள்ள புைஜாதி நாடுகளில் 

நைந்த வழிபாட்டு முயையியனப் பின்பற்றியிருக்கக்கூைாது. ததவனானவயரப் புரிந்து 

சகாள்ளாத நம்யைச் சுற்றியுள்ளவர்களின் ஒழுக்கசநறியைப் தபாலதவ நம்முயைை 

ஒழுக்க உெர்வும் ஒருதபாதும் சீரழிந்து தபாகக்கூைாது. 

ததவனானவருக்கு முன்பாக ெரிைாக இருக்க நாம் என்ன செய்ை தவண்டும்? 

நிைாைஞ்மெய்து, இ க்கத்யதச் சிதநகித்து, உன் ததவனுக்கு முன்பாக  னத்தாழ்ய ைாய் 

நைப்பயத அல்லா ல் தவதற என்னத்யதக் கர்த்தர் உன்னிைத்தில் தகட்கிறார்? 

ததவனானவர் விரும்புவது கீழ்ப்படிதல் ைாத்திரதை. சவறும், அன்பான, தாழ்யைைான 

கீழ்ப்படிதல் ைாத்திரதை. சைய்ைான பலி தாழ்யைைான, அன்பான கீழ்ப்படிதலிலிருந்து 

பிைக்கிைது. இது நம்முயைை குெலட்ெனத்யத ைறுரூபைாக்குகிைது, இதனால் 

ததவனானவருக்குப் பிரிைைான பலிகயள வைங்க முடியும். எப்தபாதுதை ெரிைாக 

இல்லாவிட்ைாலும், ைறுரூபையைைதவ நாம் முைற்சி செய்துசகாண்டிருக்கிதைாம். சில 

தநரங்களில் நாம் ததால்வியுறுகிதைாம், ஆனாலும் நாம் சதாைர்ந்து முைற்சி 

செய்துசகாண்டிருக்கிதைாம். ததவனானவார் நம்முயைை முைற்சியை தநசிக்கிைார். நாம் 

பலவீனைாக இருந்தாலும், ஒருங்தக தவயல செய்யும் நம்முயைை இருதைங்கயளயும் 

ைனயதயும் அவர் தநசிக்கிைவராகதவ இருக்கிைார். 

 

கீழ்ப்படிதல் ஒரு மெைல்முயறைாகும்: 

உண்ய யுள்ைவ ாக இருக்க ததவன்மீது அன்பு மபாதிந்த இருதைம் 

ததயவப்படுகிறது. 
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இது இம்ைட்டும் நாம் தபசிக் சகாண்டிருந்த காரிைத்தின் சுருக்கைாகும். நாம் 

விவாதித்த எல்லா எடுத்துக்காட்டுகளிலும், ஒன்று ைாத்திரம்தான் பிரதானைாக 

சைாழிைப்பட்டுள்ளது. முதலில் ததவனானவருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். இதுதவ 

இலக்காகும். இருதை தநர்யையும், ததவன்மீதுள்ள அன்பும் நம்யை கீழ்ப்படிதயல தநாக்கி 

நகர்த்தும். நம்முயைை கீழ்ப்படிதலில் நாம் பரிபூரெைாக இருக்கத் ததயவயில்யல, 

ஆனால் ஒரு முைற்சி இருக்க தவண்டும் - நாம் ஆயிரம் முயை ததால்விையைந்தாலும், 

சதாைர்ந்து முைற்சி செய்தவாம் என்கிை இருதைமும் சிந்யதயும் ஒருமித்த ஒரு முைற்சிைாக 

இருக்க தவண்டும். 

பலி ைாத்திரம் ஒருதபாதும் வியைைாகாது – இதைசுவுக்கும் கூை . இதைசு 

எல்லாவற்யையும் பலி செலுத்தினார், ஆனாலும் 100 ெதவிகிதம் கீழ்ப்படிதல் இல்லாைல் 

அத்தயகை பலிைானது பிரிைைாயிராது என்பயத அவர் அறிந்திருந்தார். 

கீழ்ப்படிதல் என்பதத மிகச்சிைந்த பலிைாகும். நம்முயைை ைறுரூபைாக்கப்பட்ை 

குெலட்ெெதை நாம் ததவனானவருக்கு வைங்கக்கூடிை மிகச்சிைந்த பலிைாகும். 

இதைசுயவக் குறித்த தீர்க்கதரிென பார்யவ: 

ெங்கீதம் 40:6-10: (NASB) 
6
பலியையும் காணிக்யகயையும் நீர் விரும்பா ல், என் 

மெவிகயைத் திறந்தீர்; ெர்வாங்க தகனபலியையும் பாவநிவா ணபலியையும் நீர் 

தகட்கவில்யல (இது பலிகயைப் பற்றிைதல்ல என்று இது ந க்குச் மொல்கிறது. அப்தபாது 

இது எயதப்பற்றிைது?). 
7
அப்மபாழுது நான்: இததா, வருகிதறன், புஸ்தகச்சுருளில் 

என்யனக்குறித்து எழுதியிருக்கிறது; 
8
என் ததவதன, உ க்குப் பிரிை ானயதச் மெய்ை 

விரும்புகிதறன்; உ து நிைாைப்பி  ாணம் என் உள்ைத்திற்குள் இருக்கிறது என்று 

மொன்தனன். 
9
 கா ெயபயிதல நீதியைப் பி ெங்கித்ததன்; என் உதடுகயை மூதைன், 

கர்த்தாதவ, நீர் அயத அறிவீர். 
10
உம்முயைை நீதியை நான் என் இருதைத்திற்குள் 

 யறத்துயவக்கவில்யல; உ து ெத்திைத்யதயும் உ து இ ட்சிப்யபயும் 

மொல்லியிருக்கிதறன்; உ து கிருயபயையும் உ து உண்ய யையும்  கா ெயபக்கு 

அறிவிைாதபடிக்கு நான் ஒளித்துயவக்கவில்யல.  

பிதாவின் நிைாைப்பிரைாெம் இதைசுவின் 

இருதைத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது. இதைசு அயதச் 

சிந்யதயில் அறிந்திருந்தார், அது அவருயைை 

இருதைத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது. இதன் 

காரெைாகதவ, அவர் ததவனானவருயைை நீதியையும், 

அவருயைை உண்யையையும், இரட்சிப்யபயும், 

அவருயைை கிருயபயையும், ெத்திைத்யதயும் அறிவிக்க 

தவண்டியிருந்தது. அவர் ததவனானவருக்காக மிகுந்த 

அன்பு அவருள் நிரம்பியிருந்ததால் அவரால் அயத 

ஒளித்துயவக்ககூைாதிருந்தது. 

இதைசுவின் கீழ்ப்படிதலிலிருந்து அவருயைை 

பலிைானது சவளிப்பட்ைது, அவருயைை பலியினால் ததவனானவருக்கும் ைனிதனுக்கும் 

இயையில் ஒப்புரவாகுதல் வரப்தபாகிைது. 

“இவர் என்னுயைை தநெகு ா ன், இவரில் பிரிை ாயிருக்கிதறன்” என்று 

ததவனானவர் மும்முயை (மூன்று தையவ) உயரக்கிைார். அயத இதைசுதாதை சொல்ல 

தவண்டிை அவசிைமில்யல. இதைசு எப்தபாதும் கீழ்ப்படிந்திருந்ததால் ததவனானவர் 

அவ்வாறு உயரத்தார். இதைசுவின் பலியைத் ததவனானவர் ஏற்றுக்சகாண்ைார், ஏசனனில் 
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அவர் முற்றும்முடிை கீழ்ப்படிந்திருந்தார். இதைசு எப்சபாழுதும் ததவனானவருக்தக 

ைகியை செலுத்தினர், அயதத் தனக்சகன அவர் எடுத்துக் சகாள்ளவில்யல. 

இதுதவ அந்த உதாரெம். கீழ்ப்படிதல் எப்தபாதும் பலியை விை ொலச்சிைந்தது, 

ஆனாலும்கூை கீழ்ப்படிதலும் நம்யை பலிசெலுத்ததவ சொல்கிைது. 

 கீழ்ப்படிதல் என்பது நம்முயைை வாழ்வின் “இருதைைான” 

பகுதிைாகும். (“ஆைாம், இதைசுவின் மூலைாக ததவனானவருயைை 

சித்தத்யதப் பின்பற்ை நான் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்தளன். என்னுயைை 

இருதைம் ெரிைான இைத்தில் இருக்கிைது.”) பலி என்பது “செய்யும்” 

பகுதிைாகும், அதாவது காணிக்யகைாக்குவது. நாம் நம்முயைை 

சுைசித்தத்யத விட்டுவிட்டு, நம்முயைை ஜீவயனதை ததவனானவருக்கு 

வைங்குகிதைாம். வாழ்க்யக பைன்பாட்டு யபபிளிலிருந்து (Life Application 

Bible) எடுக்கப்பட்ை தைற்தகாள்: ததவனானவரிைம் பக்தி ைற்றும் 

கீழ்ப்படிதலின் காரெைாக நாம் செைல்பைாவிட்ைால், “ததவபக்தியுைன் 

இருப்பது” (ெயபக்குச் செல்வது, ஒரு குழுவில் பணிைாற்றுவது, சதாண்டு 

செய்வது) என்பது ைாத்திரம் தபாதாது. 

சிந்யதயில் கீழ்ப்படிதலுைன், நாம்  கிழ்ச்சியுைன் மகாடுக்கக்கூடிை சில பலிகள் 

இததா இங்தக: 

எபிம ைர் 13:15–16: (NASB) 
15
ஆயகைால், அவருயைை நா த்யதத் துதிக்கும் 

உதடுகளின் கனிைாகிை ஸ்ததாத்தி பலியை அவர்மூல ாய் எப்தபாதும் ததவனுக்குச் 

மெலுத்தக்கைதவாம். 
16
அன்றியும் நன்ய மெய்ைவும், தானதர் ம்பண்ணவும் 

 றவாதிருங்கள்; இப்படிப்பட்ை பலிகளின்த ல் ததவன் பிரிை ாயிருக்கிறார். 

பல ெந்தர்ப்பங்களில், எப்தபாதுைல்ல, கிறிஸ்துவம் 

இன்று பகட்டு, உதட்ைளவு ஆராதயன, நயகச்சுயவ 

ைற்றும் சபாழுதுதபாக்குப் தபான்ைவற்யைதை 

காட்டுகிைது. அவர்கள் கீழ்ப்படிதல் மீதான கவனத்யத 

இைந்துள்ளனர். அதில் விைாைல் இருக்கும்படிைாக 

கவனைாக இருக்க விரும்புகிதைாம். சதாைக்கச் சிக்கயல 

(break the ice) அகற்ை அல்லது ஒரு பாைத்யத வலியுறுத்த 

நாம் எப்தபாதாவது நயகச்சுயவயைப் பைன்படுத்தலாம். 

ஆனால் ததவனானவருயைை வார்த்யதயின் சபாருயளப் 

புரிந்து சகாள்ள அதயனத் திைப்பதில்தான் நாம் கவனம் 

செலுத்த தவண்டும். 

நம்முயைை துதியின் ஆைமும், உதடுகளின் கனியும் நம்யை அவருைன் இயெக்கும் 

காணிக்யகைாகும். தைதலாட்ைைாகத் துதித்தயல விைவும், நம்முயைை துதியுைன், அவயர 

நம்முயைை ஜீவிைத்தில் உைர்த்தினால் அவர் சைன்தைலும் ைகிழ்ச்சிையைகிைார். 

தி ரூக்கி (The Rookie – புதிதாக தவயலக்கு அைர்த்தப்பட்ைவர்) தியரப்பைத்திலிருந்து 

“இன்று நாம் என்ன செய்ை தவண்டும் என்று உங்களுக்குத் சதரியுைா? நாம் தபஸ்பால் 

வியளைாை தவண்டும்!” என்கிை சைன்னிஸ் காயிட் தைற்தகாளின் ைறுவடிவயைப்யப 

நம்முயைை ஜீவிைத்தில் பைன்படுத்தலாம். நாம் சொல்ல தவண்டும், “இன்று நாம் என்ன 

செய்ை தவண்டும் என்று உங்களுக்குத் சதரியுைா? நாம் ததவனானவருக்குக் கீழ்ப்படிை 

தவண்டும்.” இயதவிை ைாசபரும் ஆசீர்வாதம் தவதைதும் நம் வாழ்வில் கியைைாது. 
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நம்யைச் சுற்றியுள்ள சீரழிந்த ெமூகம் எப்படி இருக்கிைது, எப்படி செைல்படுகிைது, 

எப்படி நியனக்கிைது அல்லது எப்படி தபசுகிைது என்பது முக்கிைைல்ல. நைக்கான தரநியல 

எப்தபாதும் ஒதர ைாதிரிைாக தான் இருக்கும். தவறு என்ன நைந்தாலும் அதயனப் 

சபாருட்படுத்தாைல், அந்தத் தரநியலயில் நாம் கவனம் செலுத்தினால், நம்முயைை 

கீழ்ப்படிதயலக் கண்ைறிந்து ததவனானவயர வாழ்த்த முடியும். நாம் ததவனானவயர 

வாழ்த்தும்தபாது, அவயர நாம் சதாழுதுசகாள்கிதைாம். 

பிலிப்பிைர் 2:14-16: (NASB) 
14
உலகத்திதல சுைர்கயைப்தபாலப் பி காசிக்கிற நீங்கள், 

15
தகாணலும்  ாறுபாடு ான ெந்ததியின் நடுவிதல குற்ற ற்றவர்களும் கபைற்றவர்களும், 

ததவனுயைை  ாெற்ற பிள்யைகளு ாயிருக்கும்படிக்கு, 
16
எல்லாவற்யறயும் 

முறுமுறுப்பில்லா லும் தர்க்கிப்பில்லா லும் மெய்யுங்கள். 

இந்த வழிகளிசலல்லாம் நாம் அப்தபாதத பலி செலுத்த 

முடியும். 
15
தகாணலும்  ாறுபாடு ான ெந்ததியின் நடுவிதல நாம் 

ததவனுயைை  ாெற்ற பிள்யைகைாய் இருக்கிதறா ா? நம்யைச் 

சுற்றியுள்ளவர்களுக்கு நாம் ஒரு சுைர்கயளப்தபால 

இருக்கிதைாைா? நம்முயைை செைல்களால் ைற்ைவர்கள் பார்த்து 

உெரக்கூடிை வயகயில் நாம் ததவபக்தியுள்ள, நன்யைைான, 

நீதியுள்ள ஒன்றிற்காக நிற்கிதைாைா? அவர்கள் அயத 

விரும்பாவிட்ைாலும், ததவனானவர் நைக்கு முன் யவத்திருக்கும் 

உைர்ந்தத் தரத்யத அவர்கள் இன்னும் பார்க்கக்கூடுதை. 

கீழ்ப்படிதலும் பலியும் பிரிக்கமுடிைாத இரட்யைைர்கயளப் தபான்ையவ. 

நம்முயைை கிறிஸ்தவ ஜீவிைத்தில் நைக்கு இவ்விரண்டுதை ததயவ. நம்முயைை 

இருதைமும் சிந்யதயும் ஒருமித்து, ததவனானவர் நாம் என்னவாக ஆக 

தவண்டுசைன்றிருக்கிைார் என்பதில் நாம் கவனம் செலுத்தாைல், நம்முயைை பலிகள், 

அதாவது நாம் செய்யும் செைல்களும், ததவனானவருக்கு நாம் காணிக்யகைாக 

அளிப்பயவகளும், அவருக்குப் பிரிைைாயிராது. நாம் அபூரெர்கள்; நாம் வீழ்தவாம். 

ஆனால் நாம் மீண்டும் எழுந்து ைன்னிப்பு தகட்க தவண்டும். கீழ்ப்படிதல் என்பது 

ததவனானவர் உண்யையிதலதை ஆசீர்வதிக்கக்கூடிை ஜீவபலிக்கு வழிவகுக்கிைது. 

ததவனானவருயைை ஆசீர்வாதத்யதக்காட்டிலும் விதெஷைான தவதைதும் 

இருக்கக்கூடுைா? 

ஆக, பலியைப்பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதல் மிகவும் முக்கிைத்துவம் வாய்ந்ததா? 

மஜானத்தன்  ற்றும் ரிக்  ற்றும் கிறிஸ்தவ தகள்விகளுக்காக ... 

தைாசித்துப் பாருங்கள்…! 

 

ெமூகத்தின் நியலய கள் அல்லது நம்முயைை 

வாழ்வின் அனுபவங்கள் எப்படி இருந்தாலும் ெரி, 

ததவனானவருக்கு முன்பாக கீழ்ப்படிந்திருத்தல் 

என்பது ந து அதி முக்கிை ான கைய ைாகும். 

இந்த  னநியலயில் நாம் மதாைர்ந்து 

நியலத்திருக்கும்தபாது, கிறிஸ்துவின் மூலம் 

ததவனானவருக்கு நாம் சகாடுக்கும் பலிகள் 

ததவனானவயர உண்யையிதலதை வாழ்த்த 

உதவுகின்ைன. 
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கூடுதலான கருத்துகள்  ற்றும் ஆய்வுக்கான தகள்விகள் 

சுைத்தியனத் திைாகம் மெய்வதன் முழுய ைான மகாள்யகயை அதன் இருதைத்தில் 

யவத்திருந்தாமலாழிை விசுவாெம் என்பது ஒன்றுத  இல்யல. – உட்த ா வில்ென் 

பயைை ஏற்பாட்டு பலிகள் ைற்றும் காணிக்யககள் குறித்த சில சுவாரஸ்ைைான 

பின்னணி இததா இங்தக: 

(ஆதாரம்: https://www.biblestudytools.com/dictionary/sacrifice/) பலிகயளச் செலுத்துவது 

என்பது ஒரு சதய்வீக நிைைைாகக் கருதப்பை தவண்டிை ஒன்று. அது ைனிதனிைமிருந்து 

ததான்ைவில்யல. குற்ைவாளிைான ைனிதனால் ததவனானவருக்கு பிரிைைான 

ஆராதயனயை வைங்க தவண்டிை விதைாக இதயன ததவனானவர்தாதை நிைமித்தார். 

பாயஷயும் பலியைப் பற்றிை திட்ைமும் தவதாகைம் முழுவதும் விைாபித்து இருக்கின்ைன. 

ஜலப்பிரளைத்திற்கு முந்யதை யுகத்திலும் பலிகள் செலுத்தப்பட்ைன. கர்த்தர் 

ஆதாயையும் ஏவாயளயும் மிருகங்களினுயைை ததால்களால் உயைதயன உண்டுபண்ணி 

உடுத்தினார், எந்த வயகயில் பார்த்தாலும் அயவகள் பலியிைப்பட்ைதினால் 

ஏற்படுத்தப்பட்ையவகளாகத் தான் இருக்க முடியும் (ஆதிைாக ம் 3:21). ஆதபல் “தன் 

 ந்யதயின் தயலயீற்றுகளில்” இருந்து ஒரு பலியைக் சகாடுத்தார் (ஆதிைாக ம் 4:4; 

எபிம ைர் 11:4). சுத்தைான ைற்றும் அசுத்தைான மிருகங்களுக்கியையில் ஒரு தவறுபாடு 

காெப்பட்ைது, இது பலிகயளக் காணிக்யகைாக வைங்குவதற்கான குறிப்பு என 

நம்புவதற்கு எல்லா காரெங்களும் இருக்கின்ைன (ஆதிைாக ம் 7:2, 8), ஏசனன்ைால் 

ஜலப்பிரளைத்திற்குப் முன்புவயர மிருகங்கள் ைனிதனுக்கு உெவாக 

வைங்கப்பைவில்யல. 

அதத நயைமுயை முற்பிதாக்கள் யுகத்திலும் சதாைர்ந்தது (ஆதிைாக ம் 8:20; 12: 7; 13: 

4; 13:18; 15: 9-11; 22: 1-18, தபான்றயவ). பயைை ஏற்பாட்டு வரலாற்றின் தைாதெயினுயைை 

காலத்தில், பல்தவறு வயகைான பலிகள் ைற்றும் காணிக்யக செலுத்தப்பை தவண்டிை 

விதம் குறித்தத் திட்ைவட்ைைான பிரைாெங்கள் ததவனானவரால் கட்ையளயிைப்பட்ைன. 

கூைப்பட்ை பலிகளின் காணிக்யகைானது உண்யையில் முழு யுகத்திற்கும் ஒரு முக்கிை 

ைற்றும் தனித்துவைான அம்ெைாக ைாறிைது (ைாத்தி ாக ம் 12: 3-27; தலவிை ாக ம் 23: 5- 8; 

எண்ணாக ம் 9: 2-14). 

இதைசு மதாைர்பான ெங்கீதம் 40 ஐ த ற்தகாள் காட்டுகிதறாம்: 

எபிம ைர் 10:1-10: (NASB) 
1
இப்படியிருக்க, நிைாைப்பி  ாண ானது வ ப்தபாகிற 

நன்ய களின் மபாருைாயி ா ல், அயவகளின் நிைலாய் ாத்தி ம் இருக்கிறபடிைால், 

வருஷந்ததாறும் இயைவிைா ல் மெலுத்தப்பட்டுவருகிற ஒத வித ான பலிகளினாதல 

அயவகயைச் மெலுத்த வருகிறவர்கயை ஒருக்காலும் பூ ணப்படுத்த ாட்ைாது. 
2
பூ ணப்படுத்து ானால், ஆ ாதயன மெய்கிறவர்கள் ஒருத ம் சுத்த ாக்கப்பட்ைபின்பு, 

இன்னும் பாவங்களுண்மைன்று உணர்த்தும்  னச்ொட்சி அவர்களுக்கு 

இல்லாதிருப்பதினால், அந்தப்பலிகயைச் மெலுத்துகிறது நிறுத்தப்படு ல்லவா? 
3
அப்படி 

நிறுத்தப்பைாதபடிைால், பாவங்கள் உண்மைன்று அயவகளினாதல வருஷந்ததாறும் 

நியனவுகூருதல் உண்ைாயிருக்கிறது. 
4
அல்லா லும், காயை மவள்ைாட்டுக்கைா 

இயவகளுயைை இ த்தம் பாவங்கயை நிவிர்த்திமெய்ை ாட்ைாதத. 
5
ஆயகைால் அவர் 

உலகத்தில் பி தவசிக்கும்தபாது: பலியையும் காணிக்யகயையும் நீர் விரும்பவில்யல, ஒரு 

ெரீ த்யத எனக்கு ஆைத்தம்பண்ணினீர்; 
6
ெர்வாங்க தகனபலிகளும், பாவநிவா ணபலிகளும் 

உ க்குப் பிரிை ானதல்ல என்றீர். 
7
அப்மபாழுது நான்: ததவதன, உம்முயைை சித்தத்தின்படி 

மெய்ை, இததா, வருகிதறன், புஸ்தகச்சுருளில் என்யனக்குறித்து எழுதியிருக்கிறது என்று 
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மொன்தனன் என்றார். 
8
நிைாைப்பி  ாணத்தின்படி மெலுத்தப்பட்டுவருகிற 

பலிகயைக்குறித்து த ற்மொல்லிைபடி: பலியையும், காணிக்யகயையும், ெர்வாங்க 

தகனபலிகயையும், பாவநிவா ணபலிகயையும் நீர் விரும்பவில்யல, அயவகள் உ க்குப் 

பிரிை ானதல்ல என்று மொன்னபின்பு: 
9
ததவதன, உம்முயைை சித்தத்தின்படி மெய்ை, 

இததா, வருகிதறன் என்று மொன்னார். இ ண்ைாவயத நியலநிறுத்துவதற்கு முதலாவயத 

நீக்கிப்தபாடுகிறார். 
10
இதைசுகிறிஸ்துவினுயைை ெரீ ம் ஒத த ம் பலியிைப்பட்ைதினாதல, 

அந்தச் சித்தத்தின்படி நாம் பரிசுத்த ாக்கப்பட்டிருக்கிதறாம் 

விசுவாெமும் பக்தியும் துணிச்ெலுக்கு வழிவகுக்கும். துணிச்ெல் சுைத்தியனத் 

திைாகஞ்மெய்யும் ஆவிக்கு வழிவகுக்கிறது. சுைத்தியனத் திைாகஞ்மெய்தலின் ஆவி அன்பின் 

வல்லய யில் நம்பிக்யகயை உருவாக்குகிறது. – த ாரிமெய் உஷிபா 

இஸ் தைல் (இங்தக, இ ண்டு தகாத்தி  மதற்கு இ ாஜ்ைத்தியனக் குறிக்கிறது) இந்தப் 

பாங்கில் விழுந்துதபாய் அதயனத் தயலமுயறகைாகப் பின்பற்றி வருகிறது. நம்முயைை 

மொந்த  னொட்சியைத் திருப்திப்படுத்தும் தநாக்கத்திற்காகதவா அல்லது 

மபற்றுக்மகாள்ளும் தநாக்கத்திற்காகதவா த ற்மகாள்ைப்படும் தயலமுயற 

தயலமுயறைான ெைங்குகளில் கிறிஸ்தவமும் குற்றமுள்ையவதை: 

எத மிைா 7:21-26: (NASB) 
21
இஸ் தவலின் ததவனாகிை தெயனகளின் கர்த்தர் 

மொல்லுகிறமதன்னமவன்றால்: உங்கள் தகனபலிகயை  ற்றப் பலிகதைாடுங்கூட்டி, 

இயறச்சியைச் ொப்பிடுங்கள். 
22
நான் உங்கள் பிதாக்கயை எகிப்துததெத்திலிருந்து 

அயைத்துவந்த நாளிதல, தகனபலியைக்குறித்தும்,  ற்றப் பலிகயைக்குறித்தும் நான் 

அவர்கதைாதை தபசினயதயும் கட்ையையிட்ையதயும்பார்க்கிலும், 
23
என் வாக்குக்குச் 

மெவிமகாடுங்கள், அப்மபாழுது நான் உங்கள் ததவனாயிருப்தபன், நீங்கள் என் 

ஜன ாயிருப்பீர்கள்; நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கும் எல்லா வழியிலும், நீங்கள் உங்களுக்கு 

நன்ய யுண்ைாகும்படிக்கு நைவுங்கள் என்கிற விதெஷத்யததை அவர்களுக்குச் மொல்லிக் 

கட்ையையிட்தைன். 
24
அவர்கதைா அயதக் தகைா லும், தங்கள் மெவியைச் 

ொைா லும்தபாய், தங்கள் மபால்லாத இருதைத்தின் தைாெயனகளின்படியும் 

கடினத்தின்படியும் நைந்து, முன்னிட்ைல்ல பின்னிட்தை தபானார்கள். 
25
உங்கள் பிதாக்கள் 

எகிப்துததெத்திலிருந்து புறப்பட்ை நாள்முதல் இந்நாள் ட்டும் நான் தீர்க்கதரிசிகைாகிை என் 

ஊழிைக்கா ய மைல்லாம் தினந்தினம் உங்கைண்யைக்கு ஏற்கனதவ 

அனுப்பிக்மகாண்டிருந்ததன். 
26
ஆனாலும் அவர்கள் என் மொல்யலக் தகைா லும், தங்கள் 

மெவியைச் ொைா லும்தபாய், தங்கள் கழுத்யதக் கடினப்படுத்தி, தங்கள் 

பிதாக்கயைப்பார்க்கிலும் அதிக மபால்லாப்பு மெய்தார்கள். 
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பாைத்திற்கான தகள்விகள் 

நிகழ்வு #1128: பலியைப்பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதல் மிகவும் 

முக்கிைத்துவம் வாய்ந்ததா? 

https://christianquestions.com/doctrine/1128-obedience-sacrifice/ 

 

பார்க்கவும்:      

1. பயைை ஏற்பாட்டில் பலியிடுனுயைை யூதர்களுக்கான திட்ைைானது பலியைப் 

பற்றிை புைச்ெைை திட்ைத்ததாடு எவ்வாறு தவறுபடுகிைது? சகாடுக்கப்பை 

தவண்டிை பலிகள் ைாயவ? (தலவிை ாக ம் 1:2 ைற்றும் CQ Rewind Show 

குறிப்புகயளக் காண்க) 

 

2. ஆகாக் இராஜாயவயும் தைலும் கர்த்தருக்கு பலியிடுவதற்காக அைதலக்கிைர்களின் 

விஷைங்களில் உச்சிதைானயவகயளயும் திரும்பக் சகாண்டுவந்ததற்காகவும் 

ொமுதைல் தீர்க்கதரிசி (ைற்றும் கர்த்தர்!) ஏன் ெவுல் இராஜாவின் மீது 

தகாபையைந்தார்? இது ஏன் விசுவாெத்தின் கிரியைைாக இருக்கவில்யல? (1 

ொமுதவல் 15: 12-15,18-23 ஐக் காண்க) 

 

3. நாம் அருவருப்பான பாவத்தியனச் செய்ததபாது (உண்யையிதலதை 

ததவனானவரிைமிருந்து விலகிச் சென்தைாம்) மீண்டும் ததவனானவதராடு நம்யை 

இயெவாகக் சகாண்டுவருவதற்கான ஒதர நைவடிக்யக என்ன? (ெங்கீதம் 51: 10-12; 

15-17 ஐக் காண்க) தாவீது இயத எவ்வாறு எடுத்துக்காட்டுகிைார் ைற்றும் கர்த்தருக்கு 

முன்பாக நீதியை அயைை அவர் என்ன நைவடிக்யக எடுத்தார்? (ெங்கீதம் 51 ஐக் 

காண்க) ெவுல் ைற்றும் தாவீதுக்கும் இயையில் அவர்களின் ைனப்பான்யையிலும் 

இருதைத்திலும் இருந்த வித்திைாெம் ைாயவ? 

 

4. ைனந்திரும்புதலுக்கும் ைனவருத்தத்திற்கும் உள்ள வித்திைாெம் ைாயவ? (இந்த 

நிகழ்வு ைற்றும் நிகழ்வு 1082 க்கான CQ Rewind Show குறிப்புகயளக் காண்க: 

ைனந்திரும்புதல் செைல்முயையில் விளக்கப்பைங்கயளக் சகாண்ை 

ைனந்திரும்புதலின் ஜீவிைத்யத நான் எவ்வாறு ஜீவிக்கிதைன்?) 

 

5. நாம் சகாடிை பாவங்கயளச் செய்யும்தபாது கூை, எது ைன்னிப்பின் அடித்தளைாக 

இருக்கிைது? (ெங்கீதம் 119: 40, 112, 40: 7 ஐக் காண்க) 

 

6. நம்முயைை ஜீவிைத்தில் கீழ்ப்படிதயலக் காட்ைாததால், இனி ஒருதபாதும் 

அர்த்தைற்ைதாயிருக்கிை - ததவனானவருக்கு மீண்டும் மீண்டும் பலிகயை 

மெலுத்துவதில் நாம் எந்த வயகயில் குற்ைவாளிகளாக இருக்கிதைாம்? (ஏொைா 1: 13-

17 ஐக் காண்க; நிகழ்வு 1127 க்கான CQ Rewind Show குறிப்புகள்: கிறிஸ்தவர்களுக்கு 

ஓய்வுநாள் எப்படிைாக இருக்கிைது?) 

 

7. பரிதெைர்கள் ைற்ைவர்கயளக் கண்டிப்பதற்குப் பலியை ஒரு கருவிைாக எவ்வாறு 

பைன்படுத்தினார்கள்? ( த்ததயு 12:1-7 ஐக் காண்க) கண்ைனஞ்செய்பவரின் 

https://christianquestions.com/doctrine/1128-obedience-sacrifice/


பலியைப்பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதல் மிகவும்  
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இருதைத்யத ைற்ைவர்கயளத் தாழ்த்தல் என்பது எவ்வாறு கண்ைனஞ்செய்கிைது? 

( த்ததயு 9: 10-13 ஐக் காண்க) ததவனானவருயைை திட்ைத்யதப் பற்றிை நைது 

அறிவின் காரெைாக ைற்ைவர்கயள விை நம்யை உைர்ந்தவர்களாகக் 

கருதுகிதைாைா? நாம் எந்தவிதைான உறுதிைான தபாக்கியனக் கயைபிடிக்க 

தவண்டும்? 

 

8. கீழ்ப்படிதல் ைற்றும் பலிக்குமுள்ள சதாைர்பு ைாது? ததவனானவருக்கு முன்பாக 

ெரிைான செய்யகயுயைைவனாயிருக்க நாம் என்ன செய்ை தவண்டும்? (மீகா 6: 6-8; 

ெங்கீதம் 40: 6-10 ஐக் காண்க) நாம் அடிக்கடி ததவனானவருக்குக் சகாடுக்க தவண்டிை 

சபாருத்தைான பலி ைாது? (எபிம ைர் 13: 15-16 ஐக் காண்க) 

 

9. ெமூகத்தின் ஒழுக்கக்தகட்டின் சீரழிவிலிருந்து நாம் எவ்வாறு நம்யைப் பாதுகாத்துக் 

சகாள்ள முடியும்? (பிலிப்பிைர் 2: 14-15; ெங்கீதம் 40: 8-10 ஐக் காண்க) 

 

10. கீழ்ப்படிதல் ஒரு செைல்முயைைாகும் - CQ Rewind Show குறிப்புகயள ஒருமுயை 

திருப்புதல் (revision) செய்துவிட்டு, இந்தச் செைல்முயையின் படிநியலகயள ஒரு 

கூட்டு ஆசீர்வாதத்திற்காக பட்டிைலிடுங்கள்! 
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