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��கா 10:41 – 42: (�����ய�) 
ஆ�டவ� அவைர� பா���, “மா��தா, 

மா��தா! � பலவ�ைற� ப��� 
கவைல�ப��� கல���றா�. ஆனா� 
ேதைவயான� ஒ�ேற. ம�யாேவா ந�ல 
ப�ைக� ேத��ெத����ெகா�டா�; 
அ� அவ�ட���� எ��க�படா�” 

எ�றா�.

�ற�� ����ன�: Christian Questions (CQ) வைலெயா� 
���� உ���ன�, அ�கா�� ெல���கா (Abigail Ledwinka) 

அவ�க�

 த���க ��யாத உ�ைமைய எ��ெகா�ளேவா� 
வா��க� – எ�னெவ��, ேவதாகம� உ�ைம�� ஆடவ�க� 
�ேத அ�க கவன� ெச�����றதா� இ����ற�. ஆதா� 
ஏவா��� �� �����க�ப�டா�, ேநாவா ம���ல�ைத� 
கா�பா������றா�, ஆ�ரகா�, ஈசா��, யா�ேகா� ஆ�ேயாேர 
இ�ரேய� ேதச��� ���தா�களாக இ��தா�க�. 
���கத��க��, இேய��� அ�ேபா�தல�க�� ஆ�ய 
அைனவ�ேம ஆடவ�க�. இ�ப����க, இ� ேவதாகம 
���க��� எ�த� ப��ைன / வா���ைன 
����ெச���ற�? இத�கான ப�� உ�ைம�ேலேய 
ஆ�ச�யமாக தா� உ�ள�! 

 எ�னெவ��, ேவதாகம� வழ��� �க�� 
வ�லைமவா��த ம��� ����ட�த�க பாட�கைள 
அைம�யாக நம��� க���ெகா����றவ�களா� ேவதாகம 
���க� இ����றா�க�. இ�த� பாட�கைள� 
க�ட�வெத�ப�, ஆழமான ேவதாகம ச��ய�கைள� 
ெத�வாக ெவ��ப���� அ�ய ம��� ����ட�த�க 
ெதா�ெபா�� கைல�ெபா��கைள� க�����ப� 
ேபா�றதா��. அ�ப��ப�ட பாட�கைள� தா�, லாச��� 
சேகாத�க��, இேய��� ெந���ய �ேந��க�மா�ய 
ம�யா� மா��தா�ட���� நா� ெப���ெகா���ேறா�. 
இேய��டனான அவ�க�� உைரயாட�க��, 
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ெசய�பா�க��, அவர� வா��ைக�� அவ�க� ெப����த 
���ய��வ�ைத� ப�� மா��ரம�லாம�, நம� வா���� 
அவ�க� ���த இட�ைத� ெப�����றா�கெள�ப� ப���� 
ேப���றன.

 ேவதாகம ���கைள� ����ெகா�வத��, ேவதாகம� 
கால��� கலா�சார�ைத நா� ����ெகா�வேதா� 
மா��ரம�லாம�, ஒ� ெப��� க�ேணா�ட������ 
நா� அதைன� ேக�ப� நலமா�����. ந��ட� இ�� 
இர�� �ற�� ����ன�க� உ�ளா�க�; அவ�க� ப�ைடய 
கலா�சார�ைத�� த�கால��ய ெப���ைடய ��தைல�� 
ந��ட� ப����ெகா�ள�ேபா��றா�க�.

ஜூ� :- நா� ஒ� ேவதாகம மாநா����� (Bible conference) 
ெச����தேபா�, ஒ� மக�� ���ட� இ��க ேந��த�; 
அ�ேபா� அவ�க� எ��ட�, ஏ�  Chris t ian  Ques t ions
வைலெயா�யான� ஒ�ேபா�� ேவதாகம ���கைள 
���ைல�ப���� ஒ� �க����ட ெச�த��ைல 
எ�� ேக�டா�க�. அத�� நா�, “அ� உ�ைமயாக இ��க 
��யா�! அவ�க� ஒ� �க���ைய நட��னா�கேள... 
தைல����ட .... ���” எ�� ேயா��ேத�. அவ�க� 
ெசா�ன� உ�ைமதா�! 20 ஆ��க���� ேமலான 
த�கள� ஒ�பர���, தா�க� ஒ�ேபா�� ஒ� ேவதாகம 
��� ���� ேப�� ஒ� �க����ட ெச�த��ைல. ஆக, 
எ�க�� ஒ� �� இைத� ப�� ஆரா��� ெச�ய 
��ெவ��ேதா�, ேம�� ேவதாகம ���க�ட���� 
இ��� பல பாட�கைள ெவ��ெகாண�ேவாெம��� 
ந����ேறா�; ஏென��, இ�பாட�களைன���, 
இ�ைறய ஆ�க���� ெப�க���மான ஆ��த 
அ��த��ைன� ெப������றன.

இ�� ந��ட� இைணவ� நம� C Q  த�னா�வல� 
ஜூ� (Julie):

இ�த இர�� சேகாத�கைள� ப��ய �த� ���யமான 
�ஷய� ஆதார வசன��� �வர��� காண�ப���ற�:
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 ��கா 10:41 – 42: (�����ய�) ஆ�டவ� அவைர� 
பா���, “மா��தா, மா��தா! � பலவ�ைற� ப��� கவைல�ப��� 
கல���றா�. ஆனா� ேதைவயான� ஒ�ேற. ம�யாேவா ந�ல 
ப�ைக� ேத��ெத����ெகா�டா�; அ� அவ�ட���� 
எ��க�படா�” எ�றா�

 இேய� மா��தா�� ெபயைர இர��தர� 
�������றா�. இேய� மா��தா�� ெபயைர� ���ப� 
��னத� ���ய��வ� எ�னவாக இ����?

ஏ� ெபயைர� ���ப அைழ�க ேவ��� ? ஒ�ேவைள இ�ெவா� 

ெபா�வான ேவதாகம நைட�ைறேயா ?

இ�ைல !! �� ேவதாகம��ேலேய இ�மா�� ப�� தர� மா��ரேம 

�க����ளன :

ஜூ� :- 
‘ஆ�ரகாேம, ஆ�ரகாேம’ – எ��ேபா�தா� ேதவ� 
ஆ�ரகாைம ஈசா�ைக� ப���வ����� த��� 
����னா�, ஏென��, இ� ேதவ� தம� �மாரனா�ய 
இேய�ைவ� ப���வத�கான ஒ���� �ழலாக 
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இ��த�. ஆனா� �ழ��� அ�வாேற 
ப��ட�ப����க ேவ��ெம��ற அவ�ய��ைல. 

‘ேமாேச, ேமாேச’ – எ��ேபா�தா�, உலக வரலா��ேலேய 
ஒேரதர� �க��ததான, எ��� ��ெச��� ந������ 
ேதவ� ேமாேச�ட� ேப�னா�. 

ேம��, �ைர�� மாெப�� அ�ேபா�தலனா�ய ப�� 
என ஆக���த ஒ�வ�ைடய மனசா��ைய இேய� 
அைழ�த�தா�,  – எ�பதா��. ‘ச�ேல, ச�ேல’

இைவெய�லா� ����ட�த�க �க��க�! இ��, 
��ைவ��, ந��ைடய பரம�தாைவ ேநா�� ����� 
இேய����ட வ���றா�. ேவதாகம��� 
நாம�த����க�ப�ட ஆ�ர�கண�கான ஜன�க��, 
மா��தா�, �ரதான 10 நப�க�� ஒ�வராக 
இட�ெப���றா�! அ�த� ப��ய���ள ஒேர 
ெப�ம� இவ�தா� எ�பைத� கவ���க� 
அ�����ய சேகாதர சேகாத�கேள! இ� 
எ�ப������றெத�றா�, இதைன ேநா�� ஒ� 
மாெப�� அ��������, “எ�ைன வா���க�! இ�ேக 
���யமான ஏேதாெவா� �ஷய�����ற�!” எ�� 
நம��� ப����வ� ேபா�����ற�.  

ஒ� ெபய� இர��தர� ேபச�ப�டெத�றா�, அ� 
உ�ைம�� ஒ�வ�� கவன�ைத (ந��ைடய 
கவன�ைத���ட) ஈ��பத�காக��, ஒ� �ேச��த க��ைத� 
ெத���பத�காக�� (அ) ெந��க���கான ஒ� எ�ெரய 
வா��ய ெவ��பாடாக�� இ��த�. மா��தா�ட�, 
�ேமானா�ய ேப���ட�, ச��ட� ம��� எ�சேல�ட� 
இேய� இ��ைற ெபயைர� ெசா�னெத�ப�, தா� ஆழமா� 
ேந��தவ�க��கான இேய���ைடய ஆழமான அ�கைற�� 
வா��ைதகளாக இ��தன. இ�த� ப�� �க��க�� ஒ�றாக 
மா��தா� இ��ப����� நா� எ�ன க���ெகா�ளலா�?

ஜூ� :- ஏ� (Abby) அவ�கேள, த�கைள – �� Christian Questions 
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வரேவ��ேறா�. இ�த வைலெயா���� 
���தலாக���த� ெப�க�� அ�கா��� (Abigai l ) 
ஒ�வ�. ஏ�, ேவதாகம ���கைள� ���� �ல 
வைலெயா�கைள �க���வ� ப�� நா�க� உ�க�ட� 
�த��தலாக� ேப�யேபா�, தா�க� ‘அ�கா��’ ப�� 
ஆரா��� ெச�வ�� ஆ�வமாக இ����க�. �ற�, ஏ� 
த�க� மனைத மா���ெகா��, ம�யா� மா��தா�� 
கைதக��� த�க� �யான கவன�ைத� ெச�����க�?

ஏ� (A b b y )  : -  உ�ைம��, ம�யா� மா��தா�� 
கைதயான�, ��ட காலமாகேவ, அதாவ�, நா� ஒ� 
ப��வய� ெப�ணாக இ��தேபா����ேத நா� 
ஆ�ச�ய�ப�ட ஒ� கைதயா��. இ�கைத�� 
இ��ம�கமாக ஏேத�� கா�ய�����றதா எ�� 
நா�� என� தாயா�� எ�ேபா�� 
ஆ�ச�ய�ப������ேறா�. மா��தா� த��ைடய 
�ரதான ����ைமக�  எ�ெவ�� ச�வர அ�யாத 
சேகாத�ெயன எ�ேபா�ேம �ழாக� பா��க�ப��, 
“இ�ப��ப�டவராக ��க� இ����டா��க�” எ�� 
���க�ப�� நபராக இ����ளா�. ம�யா� தன�� உதவ 
ேவ��ெம�� இேய��ட� ேக���ெகா�ட ஒ� 
ச�பவ�ைத�கா����, மா��தா�ட� ேவ� அ�கமான 
கா�ய� க���பாக இ���ெம�� நா�� என� 
தாயா�� �ைன�ேதா�. ஆரா������ �றேகா, மா��தா� 
என�� ��வாச��� ந�ச��ரமாக / �ரா�கைனயாக 
இ���றா�.

ஜூ� :- ம�யா� தா� எ�ேபா�� கவனமைன�ைத�� 
ெப��றா� எ�பதாக� ெத���ற�.

நம�� அ�ைமயான ��மா��களாக இ���� 
ம�யா� மா��தா� ப��ய �ைலேயற�ெப�ற 

கா�ய�கைள ெவ��ெகாண�வத��, இ�த 
வைலெயா� ��வ�� ஜூ�, ஏ� அவ�க�ட� 

இைண��� ேபச�ேபா�ேறா�.
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ேவதாகம��� ம�யா�� மா��தா�� எ�வள� தர� 
வ��றா�க�? அவ�க�� ��ய�களான� அவ�கைள��, 

ந�ைம�� ப�� எதைன நம��� க���ெகா����றன?

ேவதாகம ���கைள� பா��க� �வ��வத�� ��, 
இ�த இர�� சேகாத�கைள ���ைல�ப���வ� நம�� ஒ� 
���யமான ேவதாகம அ��பார�ைத அைம���ெகா����. 
இேய� யாைரயாவ� (அ) எைதயாவ� ����ேநா����றா� 
எ��ேபா�, ���தவ�களா�ய நா�� அைத� கவன��� 
ெகா�வ� மா��ரம�லாம�, உடன�யாக அவ�ைடய 
��மா��ைய� ��ப�ற�� ேவ���. இ�ேபா� அவ� 
பா��தைத நா�� பா��க �ய���கலா� வா��க�.

ம�யா�� மா��தா�� ��� ப��க�� வ��றா�க�:

1. மா��தா� ப��ைடெச�த� – ��கா 10:38 – 42

2. லாச�ைவ உ���ெத���த� – ேயாவா� 11

3. மா��தா� ���� ப��ைட ெச�த�. ம�யா� 
   இேய��� பாத�கைள அ�ேஷக�ெச�த� 
    – ேயாவா� 12: 1 – 8

 ��கா 10:38 – 42: (�����ய�) – அவ�க� ெதாட��� 
ெச�� ெகா����தா�க�. அ�ேபா� இேய� ஓ� ஊைர 
அைட�தா�. அ�ேக ெப� ஒ�வ� அவைர� த� ���� வரேவ�றா�. 
அவ� ெபய� மா��தா. அவ��� ம�யா எ��� சேகாத� ஒ�வ� 
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இ��தா�. ம�யா ஆ�டவ�ைடய கால� அ��� அம��� அவ� 
ெசா�வைத� ேக��� ெகா����தா�. 40ஆனா� மா��தா ப�பல 
ப�க� ��வ�� பரபர�பா� இேய��ட� வ��, “ஆ�டவேர, 
நா� ப��ைட ெச�ய எ� சேகாத� எ�ைன� த�ேய ��� 
��டாேள, உம��� கவைல��ைலயா? என�� உத� ��ய 
அவ�ட� ெசா���” எ�றா�. 41ஆ�டவ� அவைர� பா���, 
“மா��தா, மா��தா! � பலவ�ைற� ப��� கவைல�ப��� 
கல���றா�. 42ஆனா� ேதைவயான� ஒ�ேற. ம�யாேவா ந�ல 
ப�ைக� ேத��ெத����ெகா�டா�; அ� அவ�ட���� 
எ��க�படா�” எ�றா�.

[Ken Gire அவ�களா� எ�த�ப�ட ‘Moments with the Savior’ 
எ�� ��தக������, ம�யா� மா��தா� ப��ய �� ���� 
இ�� ேம�ேகா� கா�ட�ப���ற�. ]

ஓ� இ�ல��� தைலசா��� ஓ�ெவ��பெத�ப� 
இேய���� ஓ� அ�ய உபச��பாக இ��த�. ���பாக, 
க��தராக அ��க��க�ப��, த�ைம ேந���� இ� 
ேபா�ற ஓ��ல��� எ�றா� அ� அ��தா�. �த��, 
��த சேகாத��� ���� உ�ைமயாள�மான 
மா��தா�தா� அவைர� த� ���� ஏ���ெகா�டவ�. 
“ம�யாேள! ம�யாேள! ���ர� வா! இேய�  
வ�����றா�!”   எ��ற 

அவ�ைடய உ�சாக��ர� 
�� ��வ�� 
எ�ெரா��த�. ம�யா� 
அவைர வா��த �ைர�� 
கதவ�ேக ெச�றா�. 
உடன�யாக அவ�க� 
அவ���� ப��ைட-
��ய �வ��னா�க�. 
மா��தா�, அவ� ப�க 
���ண������� 
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���ைர� ெகா�� வ�� த�தா�. மா��தா�, ப��ைட 
ெச�ய �க�� ஆ�வமாக இ��தா�. உ�சாக ஆ�ற�ட� 
இ��தா�. தன� ச�ைட�ைகைய மட�����, உபச��க 
�த� ஆளாக��, ஒ�ெவா� பா��ர�ைத�� ��த�ெச�� 
ைவ��� வைர, கைட��� ெவ�ேய�� ஆளாக�� 
இ��தா�. �ைர�� எ�����பவளாக�� இ��தா�. 
அ�ப�யானா�, ம�யா� எ�ப��ப�டவ�? அவ� 30 
��ட�க� க��� எ�பவ�. அவ���� சைம�க� 
�����, ஆனா� ஒ��கைம�� ��த� ெச�யேவா 
���கா�. �ைர�� ����ெகா��ற 
அ�����ைம��ளவ�. �ல� எ�றா�� ��தைன���ய 
ேக��கைள� ேக�பவ�. �ற� ��வைத உ���பாக� 
கவ��பவ�. ��ண��ைடயவ�� அைம�யானவ�� 
ஆவா�. ம�யா� இேய��� பாதர�ைசைய� கழ�� 
அவர� கைள���ேபான பாத�கைள� க��ைக��, 
மா��தா� சைமயலைற�� �����பாக ேவைல 
ெச��ெகா����தா�. �ஷ�கைள� ப�� அவ� ேப�வைத 
இ�வ�� ���� கவ����ெகா����தா�க�. ம�யா� 
தன� கடைமைய ���த�ட�, த��� பா��ர�ைத��, 
�ைட�த ��ைய�� ஓ� ஓர��� அ�ப�யாக ைவ�தா�. 
அவ� அவ�ைடய பாத�த�ைட�ேல அம��தா�. 
ேவதாகம��� ம�யா� ��� தர� வ�வைத� 
பா��கலா�, அ���� �ைற�� ��ப�� 
பாத�த�ைட�� தா� இ��தா�. அவள� இ�த� ச�ர 
பா�கான� அவள� இ�தய��� பா�ைகேய, அதாவ�, 
மன�தா�ைம, பயப��, க���ெகா�ள���ய இ�தய 
பா��ைனேய �����ற�. இ�வைன��ேம ஒ� ந�ல 
�ஷ����ய / �ைஷ���ய �ணல�சண�களா��. அ�ேக 
அவ� அம���, அவர� உத�க����� அ� இ�ைமயாக 
ெசா���ெகா����த ஒ�ெவா� வா��ைதைய�� தன� 
ெச� வ�ேய ப���ெகா����தா�. ஆனா�, 
உைரயாட���� தன� ப�பல தயா���க���� 
இைட�� ��க�ப�டவளா� மா��தா�� கவன� 
சைமயலைற��பா� ஈ��க�ப�ட�. அ�ேக அவ� 
������ ஆய�த�ப���ெகா����தா�.  
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ேசா�வைட�த� பய�க���� �டான உண� ேபா�� 
ேவெற��� �ற�பாக இ��கா�. �ற�தைத� த�ர 
ேவெறா�ைற�� இேய����� ெகா��க��ைல.

ஜூ� :- இேய� மா��தா�� இ�ல���� ��� தர� 
ெச�����றா�; இ� இ����ப��ட� அவ� 
ச�க�ய�ைத��, அ�ைப��, அவ�க� அவைர ம���� 
ஏ���ெகா�டைத�� உண��தைத நம��� ெசா��ற�. ஏ� 
(A b b y )  அவ�கேள, இ�கால�க�ட��� ���க��கான 
கலா�சார அைம�ைப� ( ) ப�� ெகா�ச� c u l t u r a l  s e t t i n g
எ�க���� ெசா���க�.

ஏ� (A b b y )  :- கலா�சார ��யாக, ���க� அ�கமாக 
இ�ல�ைத� பராம���� ேவைலதைன 
எ����ெகா�ளேவ எ���பா��க�ப�டா�க�. 
இ�காரண��னா� தா�, இேய� த� இ�ல���� 
வ�தேபா�, மா��தா� ேபாஜன�ைத��, ��ைட�� 
ஆய�த�ெச�வ�� அ�க கவன� ெச���னாெள�� 
நா� எ���ேற�. இேய���ைடய கால��� 
���க��கான இய�பான கடைமக� �க�� 
க���ப��த�ப�டைவயாக இ��தன. ���க� 
த�க�ைடய இ�ல�க�� �ல �த��ர�கைள� 
ெப����தா��, அ�தாகேவ அ�கார��ைன� 
ெப���தா�க� ம��� ஆடவ�கைள� கா����  
தா��தவ�களாக� க�த�ப�டா�க�.

ஜூ� :- இேய� ���த காலமான �.�. 1 – ஆ� 
��றா�ைட� சா��த ர� எ�ேயச� அவ�க�ட���� 
தா�க� க�����த ேம�ேகாைள�� எ�க���� 
ெசா���க�.

ஏ� (A b b y )  :- அ� �க� க�ைமயான ஒ�றா��. அவ� 
“ேதாரா�� வா��ைதக� ஒ� ����ட� 
ஒ�பைட�க�ப�வைத�கா���� அ� எ��க�பட 
ேவ���... எவ� தன� �மார����� ேதாராைவ� 
க����றாேரா அவ� அவ��� ஆபாச�ைத� க����றவ� 
ேபா�றவ�” எ�� ��னா�. �த மத��� �ல ���க� 
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��� இ�ப� இ��தைத�ப�� நா� 
ேக���ப�����ேற�, ஆனா� ���க���� ேதாரா 
க���க�ப�வ� ���த� க�ைமயான பா�ைவ 
உ�ைம�� எ�ைன ஆ�ச�யமைடய� ெச�த�.

ஜூ� :- நா� இ�ரேய���� ெச�வத�கான 
�லா��ய�ெப�ேற�, அ�� நா�க� ஒ� பார�ப�யமான 
�த ெஜப ஆலய����� ெச����ேதா�. இ��வைர, 
ஆராதைனக��ேபா� ���க� ���க�ப�ேட 
ைவ�க�ப�����றா�க�. ஆடவ�க� அவ�கைள� 
பா��ப� �ட இ�ைல. ��கால�க�ெல�லா� 
��ஷ�க��, ���க�� ெசய�பா�களன� ( ) �க�� roles
த��த�ேய வைரய���� ���க�ப����த�. ஆக, 
இேய� ேபா���� ெகா����த இட��� ம�யா� 
அம�����த� ஒ��க�ேகடாக இ������� எ�� 
தா�க� எ�����களா?

ஏ� (Abby) :- அ� இ�வாக� பா��க�ப�����ெம�ேற 
நா� எ���ேற�. இேய��� ர� எ�� 
அைழ�க�ப�டா�, எனேவ ஒ� ர� ஒ� ���� �� 
ேபா����ெகா����ைக��, அவ�ைடய 
பாத�த�ைட�ேல ஒ� ��� அம�����தா�, ஜன�க� 
��சய� அைத� த���ேக����பா�க� எ�� 
க���ேற�. ம�யா� �ல ���ய ச�க�                             
க�டைள �ய�கைள� ( ) s o c i a l   n o r m s
ேசாதைன���ப�������றா�.

இேய�, தம� கால�����த ெப��பாலான 
ஜன�கைள� ேபால, ஒ�ேபா�� எ���ைனயா�ற��ைல. 
பா�கைள��, ஆய�கார�கைள��, ��டேரா�கைள�� 
ம��� இ�வாக� பா��க�ப�டவ�கைள�� த�னக�ேத 
ேச����ெகா�டா�. ஒ�ேவைள, இ�ேவ ம�யா� இேய�ைவ 
ந�ப ஊ�������க����. இேய� அவ�க� இ�ல���� 
��� தர� வ����பதா�, இ����ப��ட� ஒ� ெந��க� 
இ�����க ேவ���. ம�யா� அவ�ட� பழ�வத��� 
ெசௗக�யமாக / ேதாதாக ( ) உண����ளா�.comfortable
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ஏ� (Abby) :- இேய� த�ைம� ��ப���ப�, அைன��� 
சாராைர�� அைழ�தா�; அவ� ���கைள �ல�� 
ைவ�க��ைல. அவ� ���கைளேயா �ழ�ைதகைளேயா 
ஒ�ேபா�� �ற�க��க��ைல.

 [Ken Gire அவ�களா� எ�த�ப�ட ‘Moments with the Savior’ 
எ�� ��தக������, ம�யா� மா��தா� ப��ய அ��த �� 
���� இ�� ேம�ேகா� கா�ட�ப���ற� ]

அவ� மாைவ� �ைச���ெகா����தேபா�, ம�ற 
எ�னெவ�லா� ெச�யேவ�� இ��தேதா, 
அைத�ப��ெய�லா� ������ெகா����தா�. 
இ�ேபா� அவளா� அவ�க� ேப�� வா��ைதகைள� 
ேக�க ��ய��ைல, �ர�க�� ஒ�ைய மா��ரேம 
ேக�க���த�. ேம��, அ�த ஒ� அவ��� எ�ராக 
எ��சைல ஏ�ப���ய�. 

அ�னா�, ம�யா� இ�� 
வ�� தன�� உதவாம-
����றாெள�பைத� 
த�னா� ந�ப��ட 
��ய��ைல என 
�ைன�தா�. அ�ப�ேய, 
மா��தா� த� ைகைய� -
ெகா�� மாைவ ஓ� 
அ��� அ���னா�. 
ம�யா� இ�ேக இ��க 
ேவ��ேம என 

�ைன�தா�. ம�ெறா� தர� ைகைய�ெகா�� மாைவ 
அ���னா�. அவ� இ�� இ��தா� இ�ேவைலைய 
இ�வ�� ேச��� பா� ேநர��� ெச�� ���கலாேம என 
�ைன�தா�. அவ� �������ெகா�ேட மாைவ 
இ��� �ைச��, இ��� �ைச���ெகா����தா�. 
அவ� எ�ன ெசா��றா� எ�பைத� ேக�க அவ����  
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வா�ைச���த�, ஆனா� யாராவ� இரா�ேபாஜன�ைத 
ஆய�த�ப���யாக ேவ��ேம என �ைன�தா�. 
மா��தா� ��� கா��த மா���ைள எ��� மா� 
உ��ைட���� ��னா�. அவ�க� ேப�ைக�� 
�ைற�தப�ச� அவ�க� இ�� வரவாவ� ெச�யலா� என 
�ைன�தா�. அவ� மாைவ உ���ெகா��� �ைச�த 
மாவா���ெகா����தா�. அவ� ம�யாைள அ�ேகேய 
அமர �����டைத த�னா� ந�பேவ ��ய��ைல என 
�ைன�தா�. இ�ெனா�தர� ைகைய�ெகா�� மாைவ 
அ���னா�. இ�ேக தா� சைமயலைற��, �ய�ைவ 
��த, க�னமாக ேவைலெச��ெகா�����ேறேன 
அவ���� கவைலேய இ�ைலயா? எ�பவளா�, 
இ��யாக, ெபா��த� ேபா�� எ�றானா�. மா��தா� 
மாைவ� �ேழ ைவ����� அம�� அைற��� ( ) living room
கன�த அ�க�ட� நட�� ெச�றா�. அவ�ட��� வ��: 
“ஆ�டவேர, நா� த�ேய ேவைலெச���ப� எ� 
சேகாத� எ�ைன ��� வ�����றைத� ���� உம��� 
கைவ��ைலயா (அ�கைற��ைலயா)? என�� 
உத�ெச���ப� அவ���� ெசா���!” (��கா 10:40) 
எ�றா�. மா��தா� ேகாபமாக இ��தா�. அவ� 
ம�யா�ட� ேநர�யாக� �ட ச�பா��க��ைல. அவ� 
�க�� அ����யான ேகாப��ட� இ��தா�. அவ� 
ெபயைர��ட ெசா�ல��ைல. அவ� ம�யாைள “எ� 
சேகாத�” எ�ேற �����டா�. ��கா 10:41 – 42: 
(�����ய�) ஆ�டவ� அவைள� பா���, “மா��தா, 
மா��தா! � பலவ�ைற� ப��� கவைல�ப��� 
கல���றா�. ஆனா� ேதைவயான� ஒ�ேற. ம�யாேவா 
ந�ல ப�ைக� ேத��ெத����ெகா�டா�; அ� 
அவ�ட���� எ��க�படா�” எ�றா�. அவேரா தம� 
க��ைத� க�வாக�� ெத�வாக�� அவ���� ��ய 
ைவ�தா�; அவ�ட� ஐ��ய�ெகா�வெத�ப�, 
����ைமக� ( ) ம��� ேத�� ( ) சா��த ஒ� priorities choice
கா�யமா��. இ� �வ� அ��க���ய ேபாஜன��� 
�ற�த ப�கா��. உ�ைம��, இ�தா� �ரதான 
ேபாஜனமா�� ( ). அத�காக ம�யா� எ�ன m a i n  c o u r s e
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ெச�தா�? அவ� ெச�தெத�லா� அவர�ைட�� 
அம��தேத. அவ� அம��த இட�தா� கா�ய�ைத 
ேம�ப���ய�.

ஜூ� :- த�களா� அ�� �ழ�ன எ��சைல உணர ����. 
மா��தா� த��ப�ட �ைற�� ம�யா�ட� ெச�லாம�, 
ேநர�யாக இேய��ட� ெச�றெத�ப� �வார�யமாக 
உ�ள�. இைத� ப��� த�க��� ஏேத�� ����ரமாக 
ேதா����றதா? ஆ�, ���ப �ண��ைன� ைகயாள 
அவ� ����ன�டேம ெச����டா�.

ஏ� (A b b y )  :- நா�� அைத ஒ���ெகா��ேற�. இ� 
அேநகமாக அ�த ஏ��ைடயத�லாத ( ) த�ண�க�� awkward
ஒ�றா��. இேய��� எ��மைறயாக 
எ���ைனயா�ற��ைல. அேநகமாக, மா��தா� 
த��ைடய சேகாத�ைய� �����ப� இேய��ட� 
ேக�பத��� �ர�சைன��லா� உண��தா� ேபா��.

ஜூ� :- ம�யாைள �சாரைண�� உ�ப���� பா��க��, 
ச�கட�ப��த�� அவ� இேய��ட� ெச�றாேளா என 
நா� ேயா����ெகா����ேத�. அவ� ம�யாைள� 
ெபய� ெசா����ட அைழ�க��ைல, மாறாக, “எ� 
சேகாத�” எ�ேற ��னா�. அேநகமாக, ‘ேபா, உ� 
சேகாத��� உத�’ என இேய� ம�யா�ட� ��வா� என 
மா��தா� எ��������பா� ேபா��. ேம��, 
ம�யா� அ�� எ��ேம ேபச��ைல எ�ப�� 
�வார�யமாக இ��பதாக� கா��ேற�. ம�யா� 
தன�காதரவாக எ�� ேபச��ைல; இேய�ேவ 
அவ��காதரவாக� ேப�னா�. ம�யா� தா� ச�யானைத� 
ெச�வ� நலமானதாக உண��ததா�, அவ� தன�காக� 
ேப�வத�� இேய�ைவ அ�ம��தா�.

ஏ� (Abby)  :- மா��தா� தன� ����� வ����த இ�த 
அைனவ���� உணவ��க ேவ�� பர�பர�பாக� 
ெச�வத�யா�, கைட�� த�வா�� ஆய�த�கைள� 
ெச��ெகா����தா�. இேய���, ப��ர�� 
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�ஷ�க�� ம��� அேநகமாக அவ�கைள� ��ெதாட��� 
வ����த ஒ� ஜன���ட�� அ�� ������தா�க�. 
அ�கால��� நா� ெப������ ந�ன வச�கைள அவ� 
ெப����க��ைல. நானாக இ�����ேதனா��, 
என��� ேதைவ�ப���ற (அ) என��� த��யான உத� 
என நா� �ைன��� உத� என��� �ைட�க��ைல என 
�ைன���ேபாேத, நா� �ண��ேபா�, எ��ைடய 
ெபா�ைம�� எ�ைல�ேக ெச����ேப�.

ஜூ� :- அவ� த��ைடய �ர���� / எ��ச�� ச�ேற 
�யாய�ப��த�ப����தா�.

ெப�கா (B e c c a )  :- ‘நாேனா இேய����� ப��ைட 
��வத�காக ேவைல ெச��ெகா�����ேற� (இ� 
ந�லெத���, ந�ல எ�ண��ட� தா� 
ெச��றாெள��� நம��� ெத���), எ��ைடய 
சேகாத�ேயா என�� உதவாம� இ���றா�, அ� 
மா��ரம�லாம�, இேய��� என�� உத� ����ப� 
அவ�ட� �ற���ைல’ எ��ற க�ேணா�ட������ 
மா��தா� ேப��றாெள�பைத, சராச� பாவ��ள 
ம�த�களாக, நா� �க எ�தாக� �����ெகா�ள 
���ெமன நா� �ைன��ேற�. ம�றவ�கைள� ப�� 
இ�த அ�மான�கைள�� ����கைள�� ெச�வ� ம��� 
அ�னா� அவ�க� �� ேகாப�ப�வெத�ப� 
ச�யானத�ல; ேம��, நம������� இ�த 
எ�ண�கைள�� உண��கைள�� ப�� நா� 
ஜா��ரைதயாக இ��க ேவ���. சா�தா�� அவ�ைடய 
தா�க�� ( ) எ�ெபா�� ேவ��மானா�� i n f l u e n c e
உ��ைழய����; அ� �க �யாயமானதாக��ட 
ெத��ெம�பதா�, அதைன ந�மா� அைடயாள�க�� 
ெகா�ள ��யாம� ேபாகலா�; எனேவ நா� எ�ேபா�� 
�����ளவ�களா� இ��க ேவ���.

ஜூ� :- இ� அவ��கான ஒ� ேசாதைன, எ��ற அ�த� 
ெதாட�ைப ெப�கா அவ�க� ஏ�ப���னா�. அவ� 
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த��ைடய ேசைவைய� ெச��ெகா����தா�; ேம��, 
அ�ேக இேய����� ம�றவ�க���� 
உணவ��பெத�ப� ந�ல� தாேன. ஆனா��, அவ� 
ேவ� ஒ�வ� எ�ன ெச��றா� எ�பைத� கவ��ப��� 
பா��ப��� ���ரமாக இ��தா�. இ�ைறய உல�� 
நம�கான� �ர�ேயக� பாட�கைள� ப�� நா� 
ேபச�ேபா�ேறா�, ஆனா�, இ��த� கைத����� 
தா�க� எ����ெச��� ���ய ��வான க����க� 
எைவ எ�பைத� ப��� ���கேள�.

ஏ� (Abby) :- இேய� இ��ைன ெம�ைமயாக� ப�ல���� 
ேபா��பைத நா� �����ேற�. அவ� ��ைப�ட�� 
அ��ட�� ப�ல��தா� ம��� அவ� மா��தா�� (அ) 
ம�யா�� �றைன�� ந��க ���ப��ைல. நம� 
��வாசெம�ப� ���க ��ைய� ப��யதாக மா��ர� 
மாறாம� பா����ெகா���ப� கவனமாக இ��க 
ேவ��� எ�பைத�� நா� க���ெகா�ேட�. ��ைய 
எ�� நா� எைத� ெசா��ேற� எ�றா�, வா��ைத�� 
ேதவ�� நம�� எ�ன ெசா�ல �����றா�கேளா 
அைத� கவ��க�� உ�வா�க�� மற�����, 
ெவ�மேன ப��ைட ��ய மா��ர� ����த� எ��ற 
அ��த��� ெசா��ேற�.

ம�யா�� மா��தா�� இேய�ைவ ேந��க��, 
அவைர ம��க��, அவ���� ப��ைட��ய 

ஆழமாக வா���க�� ெச�தா�க�.

இேய����� அவள� ��ைமயான ப�� இ��தேபா���, 
மா��தா���� ���த� ேதைவ�ப�ட�. இ�� நம�கான 

பாடெம�ன?

நா� இ���� இட������ மா��தாைள� பா���, 
அவ� எ�ப� ஒ� வா��ைப இழ��ேபானா� எ�பைத உ�� 
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ேநா�க��, ��ன� நா� எ�ப� அ�வா� ெச����க 
மா�ேடா� எ�� ����ப�� �லபமாக இ����. ஆனா�, 
உ�ைம�� அ�ப� நட����ேபாமா? மா��தாைள� ேபால 
நா�� ச�� �தா��� இ�ேக ெகா��க�ப���ள 
பாட�கைள� ����க ேவ���. இ�த� பாட�க� மா��தாைள 
மா�றேவெச�தன எ���, எனேவ அைவ ந�ைம�� 
மா��ெம��� நா� ந���ேற�. ஒ� பாட�ைத� கவ��� 
அைத நம�காக அ��யாச�ப��தாத வைர���, அ�பாட�ைத 
நா� க���ெகா�ள ��யா�.

மா��தா� உ�ைம�ேலேய அ��த��� இ��தா�. 
அைனவ�� கைள�பா�த�� அவ� ேதா�க�� ����த�. 
ஒ� �யாயமான ஏமா�ற� / �ர�� அ����த�. அ�த 
ஏமா�ற�ைத� ெகா�� / �ர��ைய� ெகா�� எ�ன 
ெச�யலா� எ�பைத இேய� நம��� ேபா���றா�.

cºï^ kVµÂçïçB ¼kØÅVòkò¦[ Î©¸|D¼ÃVm ¶]ò©] / 
]ò©] ¶ç¦BV Wçé °uÃ|þÅm.

gw\Vï gÝm\Vçk g«V¥D 
åV[z ÃV¦ºï^:

ஜூ� :- ச�ப��� நா� கல��ெகா�ட வரலா��� 
ெசா�ெபா������ ��வ�� ஒ� ெசா�ெறாடைர 
ேக�க ேந��த� – “�ைக�பட�க� ெபா� ெசா�லா�, 
ஆனா� �ைக�பட�கார�க� ெபா�ய�களாக இ��கலா�.” 
( ) கால��� ஒ� Photos don’t lie but photographers can be liars
ெநா��ெபா��� எ��க�ப�ட �ழ�படமான� ( ) snapshot
அத�� ���� ���� உட���ட� எ�ன நட�த� 
எ�ற �� கைதைய�� ெசா�லா�. ம�றவ�க�� 
வா��ைகைய��, அவ�க�ட� இ��பைத�� 
இ�லாதைத�� பா��ைக�� நா� கவனமாக இ��க 
ேவ���. ஒ�ெவா�வ�ட�� ஒ� கைத இ���ற�, 
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ஒ�ெவா� கைத��� ேதவ� ��ைய ெச�� வ��றா�. 
ஒ���க� ( ) ந�ைம� தவறான பாைத�� c o m p a r i s o n s
இ��� ெச���.

2 ெகா���ய� 9:8 –

 ேம��, ��க� எ�லாவ���� எ�ெபா��� 
ச��ரண�ைடயவ�களா��, சகல�த ந���ையக��� 
ெப���றவ�களா������ப�யாக, ேதவ� உ�க�ட��� 
சகல�த ��ைபைய�� ெப�க�ெச�ய வ�லவரா����றா�.

எ�ெரய� 13:5 –
 ��க� பண ஆைச��லாதவ�களா� நட��,  உ�க��� 
இ���றைவக� ேபா�ெம�� எ���க�; நா� உ�ைன��� 
�ல�வ���ைல,  உ�ைன� ைக��வ���ைல எ�� அவ� 
ெசா������றாேர.

ஜூ� :- “���ேதா�ப� எ�ப��, எ�லா� 
���ைறவா� உ�ளதா என� பா����ெகா�வைத� 
கா���� அ�கமான கா�ய�க� இ����றன” (There’s 
more to hospitality than everything looking perfect) என ஏ� ��னா�. 
���ேதா�ப�, ஐ��ய���கான ெதா�ைய அைம�க 
ேவ���. ��தாக� ெச�ய�ப�ட அ�ப� இ����றதா 
என� ச�பா��பைத�கா���� இ�ேக ஐ��ய�தா� �க 
���யமானதாக இ��த�.

ஏ� (A b b y )  :- ேதவ� நம�� அ����ள ஆ����ய 
ஈ�கைள நா� ஒ�����பா���, ேவெறா�வ�� ஈ� 
என����தா� நலமாக இ���ெமன நா� 
�ைற����ெகா����ேதாேமயானா� ( ), �ற� complain
நா� ஊ�ய�ெச�ய ேவ��யவ�க���, ந�மா� 
ஊ�ய�ெச�ய ��யாம� ேபா����.

ஆழமாக ஆ��மாைவ ஆரா�� இர�டா� பாட�:

tï xÂþB\Vª ïVöBÝç>¼B x>o_ ØÄF¥ºï^ – xÂþB\Vª / 
À½Ý]òÂþÅ ïVöBÝ]oòÍm ¶uÃ\Vª ïVöBÝç>© ¸öÝms|ºï^.

-
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ஜூ� :- ஒ�ேவைள, இ��� இ�வள� நா�க� 
மா��ரேம உ�ேரா� இ��க�ேபா���க� எ�ப� 
த�க���� ெத�யவ��, உ�க� ���ப�தா� உ�கைள� 
��� இ��ைக��, அம�� அைற ( ) அ�வள� living room
��தமாக இ�ைலேய (அ) அைனவ���� ேபா�மான 
உ�ைள��ழ�� இ���மா எ�� அவ�க� 
கவைல�ப���ெகா����தா�களானா�, ��க� எ�ப� 
நட���ெகா���க�? இ��� ெகா�ச� கால��� 
கா�ய�க� உ�ைம�ேலேய பர�பர�பா�� ( ) c r a z y
எ�பைத அ��தவளா(னா)�, அவ�க� ���யமான 
கா�ய�க��� ���� ���ய��வம��க�� 
( ), அவ�க��காக ��க� �ற ����� இ�� reprioritize
வா��ைதகைள அவ�க� ேக�க�ேம ��க� ������க�, 
இ�ைலயா? “இ�ேபா� நா� உ�க�ட��� இ���ேற�, 
இ��� ெகா�ச�கால��ேல நா� 
இ��க�ேபாவ��ைல” எ��ற �தமாக இேய� ��னா�.

உ�க� வா��ைக��, அவசரமான கா�யமான�, 
���யமான கா�ய��� இட�ைத எ��க 
����டா��க�. ஓ, அவசரமான கா�ய� 
உ�ைம�� ந��ைடய கவன�ைத� ெபறேவ�� 
ேபாரா��,  �றா��� ம��� கத��. அ� 
ந��ைடய ேநர���காக� ெக��� ம��� அதைன 
அைம��ப���வத� �ல� நா� ச�யானைத� 
ெச����ேடா� எ�� �ட �ைன�க ைவ���. 
ஆனா�, இ�� அைன�����ள அவல� ( ) tragedy
எ�னெவ�றா�: ��க�� நா�� அவசரமான 
கா�ய��� (ஓ� அ�றாட கா�ய���) �ைய 
அைண���ெகா����ைக��, ���யமான 
கா�ய� ���� ஒ� கா������ �ைல�ேக 
த���ட�ப���ற�. ேம��, இ�� 
�வார�யெம�னெவ��, ���யமான கா�ய� 
��ச�டேவா (அ) கவன� ேவ��ெமன� ேகாரேவா 
ெச�யா�. அவசரமான கா�ய� ேபால�லாம�, 
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���யமான கா�ய� அத� ���ய��வ�ைத நா� 
உண�� வைர��, அ� ெபா�ைமயாக�� 
அைம�யாக�� கா������. 

– Charles Hummel (Tyranny of the Urgent எ��� 
த��ைடய ��தக��� இ�வா� ����ளா�)

இ� அவசர ம��� ���யமானவ�ைற� ப��ய ஆ��த 
��தைன ேதா��த ப��யா��. பல ��மண�க� 
ேதா��யைடய இ��� ஒ� காரணமா��. வா��ைக�� 
அவசர கா�ய�களான� ந��ைடய �ைணைய� ப��ய 
���யமான கா�ய�கைள� �ைற��� கா�����றன / 
�ழல���� ெச������றன.

ஜூ� :- ��மண அைம��� நா� அைத� ப�� 
ஒ�ேபா�� ����த��ைல, ஆனா�, ��க� ெசா�வ� 
ச�தா�. வரலா��� எ�கால�ைத� கா����, இ�ைறய 
காலக�ட��� ந�ைம� ��� �ைறய கவன��தற�க� 
உ�ளன –- அ�வா���க இேய� �����ட 
���ய����மான “ந�ல ப���” �� நா� எ�வா� 
கவன� ெச���வ�?

ெஜானாத� அவ�க�� (Jonathan) த��ப�ட ப��:-

1. நா� ந�ைம ஆ����ய வைக�� �ர���ெகா�ள 
ேவ���; �த��, ந��ைடய பரம�தா�டனான 
த��ப�ட ெஜப ��ய������ �வ�க ேவ���.

2.  (எ�. 10:45) ‘சைப ��வ�தைல நா� ����ட� �டா�’
எ�� அ����த�ப��ேறா�. இத� ெபா�� 
எ�னெவ�றா�, ந�மா� ���தவைர அ��க� 
ந��ைடய ேவதாகம ஆரா��� வ���க���� ெச�ல 
ேவ���. எ�க�ைடய ேவதாகம ஆரா��� வ��பான� 
ஞா�� ம��� �த��ழைமக�� ���ற�; ஒ�ைற நா� 
தவற��டா���ட, அத�காக� கவைல�ெகா�ேவ�.

3. ��க� த�யாக இ���,  வா��ைக�ைணைய� 

19 



 ேத��ெகா�������களானா�, ஒ�வ��ெகா�வ� 
ஆ����ய வள���ைய ஊ������ற வைக��, 
“க��த���� மா��ரேம” ��மண�ெச�� 
ெகா���க�.

4. ���தா�, த�க�ைடய �ல ���ைற� கால�கைள 
ேவதாகம மாநா�க�ட� இைண���ெகா���க� (அ) 
ஆ����ய ���� கவன� ெச��த உத�வத�� ஏ�வாக 
���ைற��ேபா�, ப��க வா���� க��ைரகைள� 
தயா� ெச�� எ����ெச���க�.

ஏ� (A b b y )  :- ெதா����பமான� �க�� கவன�ைத� 
�தற��பதாக இ��க ேந����ற�. என� 
ெதாைலேப�ைய உபேயா��பத� �ல� நா� அ��க� 
�ைச����ப�ப��ேற�, அத��� ப�லாக, நா� எ� 
கணவ�ட� அ�கமாக� �ட இ��க ����. 
ேவதாகம�ைத வா���, “ேதவ� இ�� எ��ட� எ�ன 
ெசா�ல �����றா�?” எ�� ����க கால�ைத� 
�ரேயாஜன�ப����ெகா�வ�, �ைன�� ைவ�க 
ேவ��ய ஒ� ந�ல வ�யா��.

 

 

   

 

 ஆழமாக ஆ��மாைவ ஆரா�� ��றா� பாட�:

>ºïÓç¦B \çÅ¼åVÂþçB (periscope)  ¨©¼ÃVmD 
cBìÝ]© ¸½Ý]òºï^.

ஜூ� :- King James, ��கா 10:39 – 41 – 
American Standard ம��� Young's Literal 
ெமா�ெபய��� உ�பட பல 
ெமா�ெபய���க� “ம�யா�� 
இேய��� பாத�த�ேக உ�கா���” 
(Mary, who ALSO sat at Jesus' feet) எ�ேற 
�க��ைன� �வ����ற�. அ�  
மா��தா�� அ�கம��� ேக��� 
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ெகா����தா� எ�பைத� �����ற�. ஆனா�  – வ� 40
வசன���, இ�ப�யாக வ���ற�, “மா��தாேளா ப�பல 
ேவைலகைள� ெச�வ��  / �க�� வ��தமைட��
C U M B E R E D கவன�ைத ஒ��க�ப��த  ( N A S B  –  இ� 
��யாேதேபா� / distracted எ�� உ�ள�) ...”.

KJV – �க�� வ��தமைட�� (Cumbered) / NASB – கவன�ைத 
ஒ��க�ப��த ��யாேதேபா� (Distracted) – 

Strongs #4049 perispaō (ெப��பா�)

 ெபா��: எ��ைச��� ���� �ழ�த� (t o  d r a g  a l l 
a r o u n d ); அைடயாள���வமாக, கவைல�னா� கவன�ைத 
ஒ��க�ப��த ��யா�ேபாத� ( )figuratively to distract with care

 T h a y e r  –  இ� �ேர�� – ஆ��ல அகரா� (L e x i c o n ) : 
இ��க�ப�த�, கவன��தற�, அ�கமாக ஆ��ர��க�ப�த�, 
ஒ� கா�ய��� ஓ���லாம� ப� ெச�ய �க�� ��ரமாக 
ஈ�ப�த� ( )too busy about a thing

 �ேர��: Peri  (ெப�) எ�பத�� “�����,” “எ�லா� 
ப�க�க���”, “அ���” ஆ�ய அ��த�க� உ�ளன;  S p a o
(�பா�) எ�பத�� “இ��க�ப�த� / இ��த� / எ��த�” 
(ஒ�வ�ைடய ப�டய�ைத உ��த� / எ��த� ேபால) ஆ�ய 
அ��த�க� உ�ளன.

ஜூ� :- ப�டய�ைத ைவ���ெகா����ைக��, தா�க� 
உ�ைம�� த�க��� ��னா� இ��பைத மா��ரேம 
பா����ெகா������க�. ேவதாகம���, இ�வா��ைத, 
இ�� மா��ரேம பய�ப��த�ப���ள�.

இ�ைறய நாைளேய எ����ெகா���கேள�. நா� 
அ�கமாக ஆ��ர��க�ப���ேளா�. நா� ஒ� 
பரபர�பான ... கால��� இ���ேறா�, நம� 
����ைமகைள� ச�யாக வ�ைச�ப��� ைவ����க 
ேவ���. நா� அ��த��� / உைள�ச�� ( ) �லமாக stress
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அ���� ேபாக��, அ�கமாக ஆ��ர��க�ப��� 
ம��� ஆ����யத�லாத கா�ய�க�� �க�� 
ஈ�ப����க�� �டா�. 

Perispaō (ெப��பா�) எ��ற பத������ தா�  periscope
(மைறேநா��) எ��ற வா��ைத உ�வான�: ‘�க�� 
�ர�ேயகமான�� ( ), ���யமான�மான ( ) s p e c i f i c i m p o r t a n t
ஒ�ைற� க�����க’ எ�ப� அ�� ெபா�ளா��. இேய� 
மா��தா�ட� �க ���யமான கா�ய��� கவன� 
ெச����ப���� ���ெகா����தா�.

��கா 10:41 –

 இேய� அவ���� �ர���தரமாக: மா��தாேள, 
மா��தாேள, � அேநக கா�ய�கைள� ����� கவைல�ப��� 
<3309> கல���றா� <5182>. 

கவைல�ப�த� / Worried: Strongs #3309 merimnaō (ெம��னா�) 

ெபா��: ஒ�ைற� ப��� கவைல�ப�த�

Thayer – இ� �ேர�� – ஆ��ல அகரா�:  கவைல�ப�த�, 
கவைலக�னா� மன�கல�கமைடத�

கல��த� / Bothered: Strongs #5182 turbazō (��பா�ேஸா)

ெபா��: “கல�க� / turbid” ெச�, அதாவ�, ச�சலமைடத�, 
கல�கமைடத�

Thayer – இ� �ேர�� – ஆ��ல அகரா�:  ச�சலமைடத�, 
கல�கமைடத�,மன�கல�கமைடத�, மன அைம� ���� 
ேபா�த�

ஜூ� :- கல�கலான ( ) எ�பத�� “ெத�வாக� ����க turbid
��யா���த� (அ), அ��த��� (அ) �ைள�� 
ெத�வ����த�,” ம��� “ம�தாரமான ( ), ஒ��கா cloudy
(அ) �த���ெகா������ ெபா��க�ட� அட���யாக 
இ���ற” (“கல�கலான” �� எ�ப� அட� அ��கான 
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ம�கலான �ரா�� / ) ேபா�ற அ��த�க� m u r k y  w a t e r
உ�ளன. மா��தா� இ��த�� ேபால, நா�� நமதைன�� 
கடைமக�� ����ெகா������ேறா�. நா� 
ெத�வாக� பா��க, கல��ய ����� ேமலா� எ���, 
அ�க கல�க��லாம��, கவைல��லாம�� இ��க� 
ேவ���.

ம�ேத� 6:34 –

 “ ஆைகயா� நாைள�காக� கவைல�படா���க�; 
நாைளய��ன� த��ைடயைவக��காக� கவைல�ப��. அ�த�த 
நா��� அ�ன�� பா� ேபா��.”

����ய� 4:6: (�����ய�) –

“எைத�ப���� கவைல�பட ேவ�டா�.”

ஆழமாக ஆ��மாைவ ஆரா�� நா�கா� பாட�:

ïìÝ>òÂïVï åVD °¼>ÐD ïVöBºïçeß ØÄF¥D ¼ÃVm, 
åDxç¦B ·Båé ¨õðºïeV_, \uÅkìï¹¦tòÍm c>s 
þç¦Âïs_çé ¨[® x®x®Ý>o[ (¶) xçÅl|k>[ 
Jé\Vï, åVD åDxç¦B gæìkV>Ýç>Ý>V[ ï|ç\BVïÂ 
ïâ|©Ã|Ý] / k«DAÂz câÃ|Ý] s¦ ¼åö|þ[Åm. å\m 

¼kçé>V[ tï¡D ï½ª\Vªm ¨[Ã>Vï cðòkm, cõç\l_ 
å\m EéVÂþBÝ]oòÍm åDxç¦B ïkªÝç>Ý 

]çÄ]ò©¸s|D.

ஏ� (A b b y )  :- கவைல ேதவ�ைடய �ரைல 
��க�������ற�, ம��� ேவதாகம��� அவ� 
நம�க����ள வா���த�த�கைள�� ம�கலா��-
����ற�. ெப���ழ�ப��� ஊேட �க�� 
���யமான கா�ய�ைத� பா��க நா� �யல ேவ���.

1 ேப�� 4:9 (�����ய�) –

“�����காம� ஒ�வ��ெகா�வ� ���ேதா���க�.”

23 



ெஜான�த� அவ�கேள, தா�க� �ைற�டாம� 
���ேதா���ெகா������ற �க�� க�னமான��, 
த���வமான�மான ஒ� ���ைல�� இ�����க� 
அ�லவா?! த�க�ைடய தா�த�ைதய�, த�க�ட�� த�க� 
மைன��ட�� இ�ேபா� வா��� வ��றா�க�. 
அ������ சவா�க� ம��� ஆ��வாத�க� �லவ�ைற 
எ�க�ட� ப���� ெகா���கேள�.

ெஜானாத� அவ�க�� அ�பவ�: எ��ைடய ெப�ேறா� 
இ�வ���� 89 வயதா���ற�, எ� த�ைத�� �தமான – 
��ர அ��ம� ேநா� (�ைள சா��த �ைனவா�ற� இழ�� 
ேநா�) உ�ள�. அவ�க� வ���வ�த இட���  
எ��ைடய அ�மா��� ெகா�ச� மன அ��த� 
இ��த�; ஆகேவ, அவ�க��� உத� ேதைவ�ப�ட�. 
நா�கேள ��வ��, “எ�க�ட� வாழ வா��க�, 
எ�களா� ���தம��� நா�க� உ�கைள� 
கவ����ெகா�ேவா�” எ�� ��ேனா�. �� அவ�கேள, 
�ைற�ட��ைல எ�றா� தா�க� �ரணமானவ� எ�� 
அ��தமா�ற�, இ�ைலயா? ஜூவ�� ( ) நா��, J e w e l
�ைற�டேவ மா�ேடாெம�� ெசா�ல ��யா�, ஆனா� 
அதைன� ��ெச�ய �ய�� ெச�� வ��ேறா�. 
ெவ��பைடயாகேவ, ம�றவ�க��� உத�வ��, 
ந�ைம�கா���� ம�றவ�க� �� கவன� ெச���வ�� 
ப�� நா� க���ெகா�ள ேவ��ய பாட�கைள நம�காக� 
க��த� ைவ���ளா�. வர�� ேபாக�� எ�க���� 
�த��ர��லாம� இ��கலா�, ஆனா�, நா�க� 
ெச�யேவ��யைத� ெச��ேறா� ம��� 
இ��லா��ய���காக ந���� ���ேறா�.

“இ� எ��ைடய �ைறபாட�ற �ற�த வ�யாக 
இரா��டா���ட, இ�ேவ ேதவ��� 
ஊ�ய�ெச�வத�கான எ��ைடய வ�யா�” எ��ற 
ெத�வான மன�பா�ைம�ட� ஊ�ய�ெச���க�.
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ச�யான க�ேணா�ட���கான ( ) perspective
மா��தா�� ேதைவயான�, ச�யான 

க�ேணா�ட���கான நம� ெசா�த� 
ேதைவ�ேக ��ண�ைவ�� ம��ைப�� 

த��ற�. மா��தா��� வ�ைய� 
கா���த இேய� நம��� கா���பா�.

மா��தா��ைடய இைட�டா� 
கவைல�ப���ெகா������ ( ) சவா�க����� preoccupation

�ைட�த அ�பாட�களைன��� அவ�ைடய ந���ைகைய 
அ�க��க� ெச�ததா (அ) அவைள ஊ�க�ழ�க� ெச�ததா?

�ல சமய�க��, இேய�ேவா� சமகால��� 
வா��தவ�க�, ந�ைம� ேபாலேவ அேத வ�ைமய�ற 
�ைலகைள�� ( ), சவா�கைள�� ெப����தா�க� vulnerabilities
எ�பைத நா� எ���பா��ப��ைல. எ�ேபா�ேம நா� 
ேப�� அ�களா��� ���ல��கைள வழ���ேறா�, 
ஆனா�, மா��தா��� நா� அ�வா� வழ���ேறாமா? 
அவ��� இேய� ெமா����ட ���த���கான 
வா��ைதகைள� ேக�க� க�னமாக இ�����க ேவ���. 
அவ� எ�வா� உ�ைம��ளத�ைம�� உதாரணமாக 
உய��தா� எ�பைத� ப��� பா��ேபா� வா��க�.

2. éVÄòçk clìÝØ>¿©A>_ – -
��பா� ேதவ�ைடய ம�ைம எ��� 

உண����ெகா�ள�ப�வத�� ஏ�வாக, �த�� உலக��� 
பாவ�� �யா��� அத� ேபா�ைக எ��க இேய� அ�ம��க� 
ெச�வதாக� கா��ேறா�:

ேயாவா� 11:1, 3 – 6 –
 “ ...ெப�தா�யா �ராம����ளவனா�ய லாச� எ��� 
ஒ�வ� �யா��ப����தா� …  அ�ெபா�� அவ�ைடய 
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சேகாத�க�: ஆ�டவேர, �� �ேந���றவ� �யா�யா����றா� 
எ�� ெசா�ல, அவ�ட���� ஆ� அ���னா�க�. இேய� அைத� 
ேக�டெபா��: இ�த �யா� மரண���� ஏ�வா�ராம� 
ேதவ�ைடய ம�ைம �ள��வத�� ஏ�வா����ற�; 
ேதவ�ைடய �மார�� அ�னா� ம�ைம�ப�வா� எ�றா�. இேய� 
மா��தா�ட���� அவ�ைடய சேகாத���ட���� 
லாச���ட���� அ�பா���தா�. அவ� �யா�யா��� 
�றதாக அவ� ேக���ப�டெபா��, தா� இ��த இட��ேல 
���� இர��நா� த��னா�.”

ஜூ� :- இ� �ேவக���� எ��ைடயாக� ேதா�றலா�. 
இ�ேக அவ� அவ�க�ட��� அ�பா���தா� எ�� 
���றா�, ஆனா�� அவ� ேவ��ெம�ேற �ல� 
இ��தாேர; நா� அைத� ப��� ச�� ேநர��� 
ேபச��ேளா�. எ�ைன� கவ��த �ஷய�,  – ஆ� 5
வசன����ள�: இேய� மா��தா�ட���� அவ�ைடய 
சேகாத���ட���� லாச���ட���� 
அ�பா���தா�. க��த� யா�ட��� அ�பா���தா� 
எ�பைத� ப��� �����ைக��, �தலாவதாக 
அ����த ம�தனான லாச� வராம� – மாறாக மா��தாேள 
�த�� வ��றா�! ��ய ஏ�பா� ��வ���, ஒ� 
�����ட ெபய�ெகா�ட ஒ�வைர இேய� அ�����தா� 
எ�� ெசா��� ஒேர இட� இ�தா�. இேய���� 
அ�பா���த ஒ� �ஷ� இ���றா�… ஆனா�, ஒ�ேபா�� 
அ��ஷ�ைடய ெபய� ப��ட�பட��ைல. இேய� 
மா��தா�ட��� அ�பா���தா�. இ� ஆ�ச�யமாக 
இ����றத�லவா? ம�யா� அவ�ைடய சேகாத� 
எ�பதாக மா��ரேம ����ட�ப�����ற�.

இ����ப��டனான இேய��� உண��� ��யான 
ெதாட�பான� ெத�வாக ெவ��ப����த�, ஆனா�� 
ேதவ�ைடய ம�ைம�காக� ச�� �ல� இ��தா�:

ேயாவா� 11:7, 11, 12, 14 – 15 –
7

அத���� அவ� த��ைடய �ஷைர ேநா��: நா� 
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ம�ப��� �ேதயா���� ேபாேவா� வா��க� … 
1 1 அத���� அவ� த��ைடய �ஷைர ேநா��: நா� ம�ப��� 

12�ேதயா���� ேபாேவா� வா��க� எ�றா�. அத�� அவ�ைடய 
�ஷ�க�: ஆ�டவேர,  ���ைரயைட����தா� �கமைடவா� 

1 4
எ�றா�க� …  அ�ெபா�� இேய� அவ�கைள ேநா��: லாச� 

15ம����ேபானா� எ�� ெவ��பைடயா�� ெசா��; நா� அ�ேக 
இராத�னா� ��க� ��வாச��ளவ�களா�றத�� 
ஏ���ெட�� உ�க����த� ச�ேதாஷ�ப��ேற�; 
இ�ெபா�� அவ�ட����� ேபாேவா� வா��க� எ�றா�.

அவ�க� �ைன�தைத�கா���� ேதவ�ைடய ம�ைம 
மகா ெப�தாக இ��பதா�, இேய� ேவ��ெம�ேற லாச� 
மரணமைடய அ�ம��தா�.

லாச��� மைற��காக� பரவலாக� 
��க�ெகா�டா�னா�க�. மா��தா���� ம�யா���� 
இைட�லான ேவ�பா�கைள ���� இ�ேக நா� 
கவ��கலா� – இேய��ட� �ற�ப�ட மா��தா�� �வ�க 
வா��ைதகைள� கவ���க�:

ேயாவா� 11:17, 19 – 21 – 

“ இேய� வ�தேபா� அவ� க�லைற�� ைவ�க�ப�� 
நா�நாளா��ெற�� க�டா�… �த�� அேநக� மா��தா� ம�யா� 
எ�பவ�க�ைடய சேகாதரைன� ���� அவ�க��� ஆ�த� 

 ெசா���ப� அவ�க�ட��� வ����தா�க�. இேய� வ��றா� 
எ�� மா��தா� ேக���ப�டேபா�,  அவ��� 
எ��ெகா��ேபானா�;  ம�யாேளா ���ேல உ�கா�����தா�. 
மா��தா� இேய���ட��� வ��: ஆ�டவேர,  �� 
இ�ேக����ரானா� எ� சேகாதர� ம��கமா�டா�.”

ஜூ� :- எ�ேலா�� எ�ேக இ���றா�கெள�பைத 
���� பா��கலா�. நா� மா��தாைள இர�� 
சேகாத�க�� வ�ைமயானவளாக��, ேம�� அ�க 
ேவைலகைள� ைகயாள���யவளாக�� க���ேற�. 
இேய� வ�வைத அவ�க� இ�வ�� ெத�வாக� 
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ேக��றா�க�, ஆனா� மா��தாளா� எ���, ெவ�ேய 
ெச�� அவைர� ச���� அவ�ட� ேபச ���ற�. 
அ�ண��� த�னா� நகரேவா (அ) எ�ேலா���� 
��பாக எ��� ெச�லேவா ��யாெதன� 
ேதா��மள���, ம�யா� தன� �யர�தா� �க�� 
ஆ�ெகா�ள�ப����தா�. இ�வ�பவ� �க�� 
��ய�. அவ��� வ�லைம���தேபா��, அைத ைவ�� 
அவ� ஒ��� ெச�ய��ைல எ�� அவ�க� 
அ��தேவைள��, அ��ர�� சேகாத�க�� 
அ��ைலைமகைள� ப��, ஏ��� நா�� 
ேப��ெகா����ேதா�, ம��� அவ�க�ைடய இட��� 
எ�கைள ைவ���பா��க�� �ய���ேதா�.

ஏ� அவ�கேள, தா�க� எ�வா� உண�������க�?

ஏ� (A b b y )  :- நா�� எ� சேகாதர�� �க�� 
ெந��கமானவ�க�, ஆக நா� �க�� 
�ைல�ைல��ேபா���ேப�. ��ன� மா��தா� 
ப�ல��த �த��� நா�� ப�ல�����ேபனா எ�றா�, 
��சயமாக எ�னா� ��யாெத�� தா� �ைன��ேற�. 
“சேகாதரைன� கா�பா�ற ��க� ச�யான ேநர��� இ�� 
வ����கலாேம – ஏ� வர��ைல?” எ�ப� ேபால நா� 
ேகாபமாக இ�����ேப�. அவ�ைடய ப�� ����� 
ெதாட��ப��த���ய ஒ�றாகேவ உ�ள�.

ஜூ� :- அவ� ேவ�ப�ட கால அள�க��, ம���ேபான 
ம�ற ஜன�கைள உ�ேரா� எ�������றா�, 
உ���������றா�, ஆனா�, ம��� நா�� நா�க� 
ஆனவ�கைள அ�வைர எ���ய��ைல. “லாச� ம���� 
ப�� ��ட�கேள ஆ����தா�, அவரா� அைத� 
ெச����க ����,” ஆனா�, நா�நாளா���, ச�ர� 
ஏ�கனேவ அ�க ஆர�������ெமன அவ�க� 
�ைன����கலா�. இ�த�ண���, அவ�க� எ�த 
ந���ைக�� அ�றவ�களா� இ��தா�க�. எ��� ெச�ய 
��யாத �ழ�. லாச� ம���ேபானா�, இேய� 
இ�����தா� அைத� த�����க ����.
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இேய���ைடய ேம�யா��வ ம�ைமைய 
உ�ைமயாக ஏ���ெகா��� மா��தா�� ஆழமான ம��� 
உ�ளா��த ��வாச�ைத இ�ேபா� கவ���க�:

ேயாவா� 11:22 – 27 –

“ இ�ெபா��� �� ேதவ�ட��� ேக��� 
ெகா��வெத�ேவா அைத ேதவ� உம��� த�த��வாெர�� 

 அ������ேற� எ�றா�. இேய� அவைள ேநா��: உ� சேகாதர� 
 உ���ெத�����பா� எ�றா�. அத�� மா��தா�: உ���ெத�த� 

நட��� கைட�நா�ேல அவ�� உ���ெத�����பா� எ�� 
அ������ேற� எ�றா�. இேய� அவைள ேநா��: நாேன 
உ���ெத�த�� �வ�மா����ேற�,  எ�ைன 

 ��வா���றவ�  ம��தா�� �ைழ�பா�;  உ�ேரா���� 
எ�ைன ��வா���றவெனவ�� எ�ெற�ைற��� ம�யாம�� 
இ��பா�; இைத ��வா���றாயா எ�றா�. அத�� அவ�: ஆ�, 
ஆ�டவேர, �� உலக��� வ��றவரான ேதவ�மாரனா�ய ���� 
எ�� நா� ��வா���ேற� எ�றா�.”

ஏ� (Abby) :- இ�த� ப�� 
எ�ைன� ����க 
ைவ�த�,  ஏென�றா� 
அவ� ���கத�சன�க�� 
ந���ைக ைவ����தா� 
எ�பைத இ� ெத�வாக� 
கா���ற�. எ�ேரய� 
11:19 – ஆ�  வசனமான� 

ந��னைத� ப�� ேப��ற�. அவ�� உ���ெத�தைல 
ந�����தா�. ச�ப��� என�� ஏ�ப�ட க���ைத� 
அ�பவ�ைத நா�� எ� கணவ�� அ�ப���� 
வைர��, இ�த உ���ெத�த� உ�ைம�� அ�வள� 
உ�ைமயாக என��� ேதா�ற��ைல. எ�க� �யர� 
க�னமான���த� ம��� இ��� அ����� நா�க� 
��ைமயாக �ள��ைல.

ஆ�ரகா� உ���ெத�தைல 
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நா�க� அைத �ைரவாக� கட�க ����ேனா�, ஆனா� 
அ� ஆேரா��யமான�ம�ல, சா��ய���ைல. எனேவ, 
த��ைடய அ�����ய சேகாதர� 
உ���ெத��ப�ப�வா� எ�� மா��தா� ந��ன 
இ��க�வா� நா� உ�ைம�� ெதாட�ப�ேட�; அ� 
அவ��� ெம�ெயன� ேதா��ய�, ம��� இேய�வா� 
அதைன� ெச�ய ���ெம��� அவ���� 
ெத�����த�. இ�த� க�னமான இழ�ைப நா� 
அ�ப���� வைர��, எ�கள� �ழ�ைத 
உ���ெத��ப�ப�வ�� நா� உ�சாகமாக இ��பைத 
எ�னா� உ�ைம�� ெதாட��ப��த ��ய��ைல. 
இரா�ய� இ�ேபா� என�� �க�� ெம�யானதா� / 
உ�ைமயானதா� இ����ற�.

மா��தா�� ��வாச� ெவ��பட இேய� 
ஏ���டா��னா�. அவ� அைத ெம�வாக� �����டா�, 
அவ� அத�� ஏ�றா�ேபா� ப�ல��தா�. இத� �ைளவாக, 
அவரா� த�ைம� ப����, ேதவ�ைடய ம�ைமைய� ப���� 
மாெப�� ச��ய�ைத ெவ��ப��த ���த�. அவ� 
ஈ�பா�ட� அவ�ட� �ட இ��தா�. இ�ேவ மா��தா�ைடய 
�ர��� / ெந��ர��� ( ) ஒ� ப��யா��.heroism

ேயாவா� 11:28 – 

 “ இைவகைள� ெசா�ன���,  அவ� ேபா�,  த� 
சேகாத�யா�ய ம�யாைள ரக�யமா� அைழ��: ேபாதக� 
வ�����றா�, உ�ைன அைழ��றா� எ�றா�.”

மா��தா� ���ண��� ெப�றா�. அவ� இேய��ட� 
ேப�னா�, அவ� அவ��� ந���ைக ெகா��தா�. இ��, “ஓ, 
இ�ேபா� நா� அவைன எ��ப�ேபா�ேற�. ெகா�ச ேநர��� 
��க� ச�ேதாஷமைட��க�” எ�றவ�  �றாதைத� 
கவ���க�. அவ� இைத� ப�� எ��த ����� ( ) h i n t
ெகா��க��ைல. அவ� அவ�ைடய ��வாச�ைத அ�வாகேவ 
ெவ�வர அ�ம��தா�. அவ�ைடய சேகாத�ைய� 
����ெகா�� வ�வேத அவ�ைடய அ��த உ��ண�வாக 
இ��த�.
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இ�ேபா� நா� ம�யா�� மன ேவதைனைய� ப��� பா��க� 
ேபா�ேறா�:

ேயாவா� 11:29, 32 – 35 –
 “ அவ� அைத� ேக�ட�டேன,  ���ரமா� எ��தா� … 
இேய� இ��த இட��� ம�யா� வ��, அவைர� க�ட�டேன, 
அவ� பாத��� ����: ஆ�டவேர, �� இ�ேக இ���ரானா� எ� 
சேகாதர� ம��கமா�டா� எ�றா�. அவ� அ��றைத�� 
அவேளாேட�ட வ�த �த�க� அ��றைத�� இேய� க�டேபா� 
ஆ��ேல கல��� �யரமைட��: அவைன எ�ேக ைவ���க� 
எ�றா�. ஆ�டவேர,  வ�� பா�� எ�றா�க�. இேய� க��� 
��டா�.”

 ஜூ� :- �வார�யமான 
வைக��, ம�யா� 
��ைட ��� ெவ�ேய 
வ�தேபா�: அவ� 
பாத��� ����: 
ஆ�டவேர, �� இ�ேக 

இ���ரானா� எ� 

சேகாதர� ம��கமா�டா� 

என அவ�� மா��தா� ��னைதேய ��னா�. ஆனா�, 
அவ� ��வாச�ைத உ���ப���யதாகேவா (அ) 
மா��தாைள� ேபால, இேய��ட� இ��� ஏதாவ� 
ெவ��பா�ைட ெப�றதாகேவா ப���ைல.
����, மா��தா� அேநகமாக இ�வ�� அ�க 
வ�ைமயானவ��, �ைறவாக உண���வச� 
ப��றவளாக�� இ�����கலா�. தகவைல� 
த���றவ��, அவ�ைடய ��வாச�ைத ெவ��ெகாணர 
ெச��, அத� �� க�ட�பட, அ�ேபா� ஆனா� உ��யாக 
அவ��� உ��ய��பவ�மான, “வ�வான” இேய� 
அவ���� ேதைவ�ப�டா�. லாச�ைவ அவ� 
கைட�யாக� பா���� த�ண� இ�வ�ல எ��ற 
சமாதான� அவ��� இ�ப�யாக�தா� �ைட������. 
ம�யா���� ப��ர�கமான, ப�த����ற, அவ�ட� 
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உ�கா��� அ�வ��, அவ�ட� �ட க�னமான 
அ�பவ�ைத தா�� உண���ற ஒ�வ� அவ���� 
ேதைவ�ப�டா�. இேய�, “ம�யாேள, அ�வைத ���� – 
பரவா��ைல – நா� அவைன எ��ப�ேபா�ேறேன” 
எ�� ெசா�����கலா�. ஆனா�, அவ� அ�வா� 
ெச�ய��ைல. அவ� ��க�பட��, அவ�க� 
அைனவ��காக�� அ�த� ��க�ைத தா�� உணர�� 
அவ� அ�ம��தா�. ஏ� அவ�க� ��ன� ேபால, இ� 
ஒ�வ� �ைரவாக� கட��ேபாக���ய அ�பவம�ல. 
நா� அத� ஊேட கட�� ெச�ல ேவ���. ஒ�ெவா� 
தைல�ைற���, ஒ�ெவா� இ��� சட����, ���� 
���� �க��, இ�ம�த ���ைலைய இேய�வானவ� 
அ�� ஊடாக கட�� ெச�றா�. நா� உண��தைத 
இேய��� உண��தா�. இ� ஒ� ந�ல பாடமா��. நா� 
ம�றவ�கைள ஆ�த�ப��த ��ப�ைக��, அவ�க��� 
உதவ ேவ��� எ�� கா�யமான� ஒேர அள�� 
எ�ேலா���� ெபா���வ�� எ�� �ற ��யா�.

ஏ� (Abby) :- “What a Friend We Have in Jesus” எ�ற பாடைல 
��க� எ�ேபாதாவ� ேக������ப�ச���, நா� 
ந��ைடய க�ட கால�க��, ேபாரா�ட�க�� ஊடாக� 
கட��ெச��ைக��, அவ� ந��ட� �ட அ��றா� 
எ�பைத நா� �ைன���� ெகா��வர ேவ���. நா� 
உண�� எ�த உண���க������ உடேன நா� ெவ�வர 
ேவ��ெமன அவ� எ��பா��ப��ைல. அவ� 
மா��தா���� ெபா��தமான �த��� அவ���� 
ப�ல��தா�. அவ� அவ� (மனதள��) இ����ட��� 
அவைள� ச���தா�, �டேவ, அ�த� பர�பர ��க�� 
�யர�� ப�����ெகா��த�� ேதைவ�ப�ட 
ம�யாைள�� அவ� ச���தா�.

இ�வ� ெப����த மன�ைல�� எ�த� தவ���ைல, 
மாறாக அவ�க� ���யாசமாக இ��தா�க�. இேய�வா� 
���யாச�ைத� காண ���த� ம��� ேதைவ�ேக�ப 
ஒ�ெவா�வ��� அ����யாச�ைத �ர�ப�� ���த�. 
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ேவதாகம��� �க���ய வசன�: – இ� உ�ள ேயாவா� 11:35 
‘ ’ எ�பதா��. இ� த�ைம� இேய� க��� ��டா�
�����ளவ�க�� �யர��� அவ�� ப��ெகா�டா� 
எ�பைத� ���கமாக உ�ளட������ற�. அவ� அவ�க�ட� 
ேச���, அ�த� ��க�ைத� த��ைடயைத� ேபாலா��� 
ெகா�டா�. இ� அவ� ம�யாைள ெவ�வர ைவ�� அவ��� 
ஆ�தல��த�� ஒ� ப��யா��. அவ��ேகா, வா��ைதக� 
ஆ�தலாக இ�����கா�. அவ�ட� ேச��� அ�வேத ஆ�தலாக 
இ��த�. 

இத��� �ற�, அவ�க�� சேகாதரைன எ���� கா�� 
�க��த�, இ� அவ�க� எ��பா��ைப� தா��ய அ�கமான 
ஒ� கா�யமா��.

ம�யா���� மா��தா����, த�க� 
சேகாதரைன �வ��� எ���வத�� 

���, இேய��ட���� அவ�க���� 
ேதைவயான� ெகா��க�ப�ட�. 

அவ�க�� அ�பவமான� இேய� ந�ைம 
அ������றா� எ�பைத� கா����ற�.

மா��தா� அ��தமான ��வாச�ைத�� வள���ைய�� 
கா�����தா�. ம�யா�� அ�பவ�� இேத ���கைள� 

த�ததா?

இ�சேகாத�க� நம�� எ�வள� 
���யமானவ�கெள�ப� இ�ேபா� நம��� ெத�வா�ற�. 
நா� ஒ�ெவா�வ�� இேய�ேவா� ெதாட��ப���� ப�ேவ� 
வ�கைள��, நம��� ேதைவயானப� இேய� ந�ேமா� 
ெதாட��ப���� அவர� வ�லைம�� ப�ேவ� வ�கைள�� 
அவ�க� வைரய����றா�க�. இேய�ைவ� 
��ெதாட�வெத�ப� ஏேதா எ�ேலா���� ஒேர �தமாக 
இ���� ஒ�டம�ல, மாறாக, அ� நா� ம�றவ�க�ட� �ட 
கட��ெச��� த��ப�ட பாைதயா��.
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3. \VìÝ>V^ *õ|D Ãèsç¦ ØÄF>_. \öBV^ 
Ö¼B·s[ ÃV>ºïçe ¶¸¼ïÞØÄF>_ - – 

இ��க�� இேய��� �����ய ஊ�ய��� ���� 
�க��த�. அவ� ��றைர வ�ட�க��� ��� ஒ� க�யாண 
�����, தா� எ���� ெச�ல�ேபா�ற ��ேசஷ��� 
ச�ேதாஷ�ைத அைடயாள�ப���� வ�ணமாக, த��ைர� 
�ரா�சரசமாக மா�� தம� ஊ�ய�ைத� �வ��னா�. அவ� 
அ���ய�ைத� த�ைம மரண���� ஆய�த�ப���� ஓ� 
உ��கமான அ�ேஷக�தா� ���ற�ெச�தா�; அவேர 
��ேசஷ��� ச�ேதாஷ�ைத ��ைமயாக அ��க� 
ேதைவயான ப�யாவா�.

அவ�ைடய ஊ�ய��� �வ�க���� ����� 
���க� இ��தா�க�. அவர� �தலா� அ��த� அவர� தாயா� 
��ட�ப�ட�. இ�கைட� �க�ேவா மா��தாளா�� 
ம�யாளா�� ��ட�ப�ட�.

இ��� சேகாத�க�� த�க� ஆ����ய ������� 
எ�வா� வள��தா�க� எ�பைத��, இ��ைற சகல 
கவன��ளவ�களா��, த�கள� ��ைதக�� ஐ��ய�ைத 
���ைல�ப���னவ�களா��, தா�க� ெச���ப���� 
த�க��ெகன அ�ள�ப�டைவக�� ஒ�ெவா�வ�� 
எ�வா� ெதாட��தா�க� எ�பைத�� கவ��கலா� வா��க�.

மா��தா� மன�தா�ைம�ட� ச�ர ேதைவகைள� ����ெச�ய 
ப��ைட ெச�தா�:

ேயாவா� 12:1 – 8:
 “ ப�காப��ைக வர ஆ�நாைள����ேன இேய� தா� 
மரண������ எ���ன லாச� இ��த ெப�தா�யா��� 

 
வ�தா�. அ�ேக அவ��� இரா���� ப��னா�க�; மா��தா� 
ப��ைட ெச�தா�;  லாச��� அவ�டேன�ட� 
ப�����தவ�க�� ஒ�வனா���தா�.”
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ஒ�ெவா�வ�� த�க�� உ�ைமயான �ண�ைத 
ெவ��கா���ப��� வள�����தா�க�. தா�க� யா� 
எ�ப�� அவ�க� இ�ேபா� ��ரமா���தா�க�. மா��தா� 
ப��ைட ெச��ெகா����தா�, ஆனா�, இ��ைற 
��ைப�ட��, மன�தா�ைம�ட�� ம��� ம�����ட�� 
அதைன� ெச��ெகா����தா�. அவ� இ� ஒ�ேபா�� 
மன�கல�கமைட�� கவைல�����க��ைல. அவள� 
ப��ைடயான�, ம�யா��� அ�ேஷக�ெச�ய ேதைவயான 
ேநர� அைமவத�� ஏ�வான வா��ைப ஏ�ப��� த�த�. 
லாச��� அ�� ஐ��ய�ெகா����தா�.

ஜூ� :- மா��தா�னா�, ம�யா��� இ�ெசயைல� ெச�ய 
இட��ைட�த�. இ��தா� இ�சேகாத�க��ைடய 
உற�� அழகான� ெத���ற�. அவ�க� இ�வ�� ��ய 
ச��ர� ேபால எ��மாறானவ�களா� இ��தா��, 
த�க��� அ�ள�ப���ள����� அவ�க� இ�வ�� 
ஒ���க இேய���� ஊ�ய�ெச�தா�க�. மா��தா�� 
ஊ�யமான� இேய�ைவ� ேபா��பதாக இ��த� 
( ). அவ��� இ� ேதைவ�ப������, ஏென�றா� nourish
வர�ேபா��ற கா�ய�க� க�னமாக இ��தன. 
ஊ�ய�ெச�வ� அவ�ைடய ஈவாக ( ) இ��த�. g i f t
ம�யா��� த��ைடய ஊ�ய�ைத� ெச�ய 
இட��ைட�க� ெச�தப�யா�, இ�கா�ய��� மா��தா� 
பாரா�����யவளா�றா� ( ).hero

�� (Rick) அவ�க�� அ�பவ� : (��� ஒ� வாெனா� 
�க���யாக இ��த) இ�த வைலெயா�ைய (podcast) 20 
ஆ��க���� ேமலாக �க��� வ�வத�கான பா��ய� 
எ�க���� �������ற�. ஒ�ெவா� வார��, நா�க� 
��ேசஷ�ைத� ப��� ேபச��, யாெர�லா� 
ேக��றா�கேளா அவ�க��� ந�ெச��ைய� 
ெகா��ெச�ல�� எ�களா� ����ற�. இ� எ�ப�� 
சா��யமா�ற�? எ�ைன� ெபா��தவைர��, ஒ�ெவா� 
வார��, வைலெயா�ைய �க��த ேதைவயான 
அைன�ைத�� ஒ���ப��த அ�க ேவைலக� ெச�ய  
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ேவ������ற�. இ� ஒ� ெப�ய சவாலா��, ம���, 
எ��ைடய  �ைண�யாரான   அவ�க��  T r i c i a
உத���லாம� எ�னா� இைத� ெச�ய ��யா�. 
ஒ�ெப�����  ( )  ஒ����  �ர� m i c r o p h o n e
அவ�ைடயதாக இராம� ேபானா��, ஒ�ெப����� 
ஒ����ெகா������ எ��ைடய �ர���� ��னா� 
இ���� ச�� எ� �ைண�யாேர. ஒ�ெவா� நா��, நா� 
கா�ய�கைள� ெச�ய ஏ�வாக அவ� என�� வச� 
ெச��ெகா���றா�. சமா��க ேவ��ய பல �ற�பான 
�ஷய�கைள� ப�� நா� கவைல�பட ேவ��ய��ைல 
எ�மள��� அவ� எ� வா��ைகைய மா����ளா�. 
அவ� கா�ய�கைள� கவ����ெகா��றா�, ஒ�ெவா� 
நா�� என��� ேதைவயான ஆய�த�கைள� ெச�ய 
என�கான ேநர�� இட�� இ���றதா எ�பைத உ�� 
ெச��றா�. இ� ஏேதா ஒ� �ைற மா��ர� நட�க��ைல; 
மாறாக, எ�ேபா�ேம நட��வ���ற�. ஆக, இ�த 
ஒ���� �லா��ய��ட� மா��தா� ஊ�ய�ெச�தைத 
�ைன��� ேபாெத�லா�, எ��ைடய ெசா�த மைன�ேய 
எ� �ைன��� வ��றா�. நா� ெச�வைத� ெச��� 
�றைன அவ� என��� த��றா�. ம�ற Christian Questions 
த�னா�வல�க�ட� ெதாட�� ெகா��� �றைன��, 
அவ�க�ட� ேவைல ெச�ய ஒ� ந�ப��யாத ச����� 
இட�ைத�� ( ) ேதவ� என�� வழ����ளா�. v e n u e
ஆனா�, எ��ைடய ெசா�த “மா��தா�” இ�லாம�, 
எ�னா� ஒ� நா� �ட இைத� ெச�ய ��ய��ைல. �ைர 
மைற������ �ேரா�� ம��ைப நா� ெப��ேற�.

ம�யா� மன�தா�ைம�ட� ஆ����ய ேதைவக��காக� 
ப��ைட ெச�தா�:

 “ . . அ�ெபா�� ம�யா� �ைலேயற�ெப�ற 
கள�க��லாத நளத� எ��� ைதல��� ஒ� இரா�த� 
ெகா��வ��,  அைத இேய��� பாத�க�� ��,  த� 
தைலம�ரா� அவ�ைடய பாத�கைள� �ைட�தா�; அ�த �� 
��வ�� ைதல��� ப�மள��னா� �ைற�த�.”
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 இ� ஓ� உ�ளா��த 
அ�பவமா��; ஆனேபா���, 
இ� சேகாத�க�� த�களா� 
இய�ற��,  அ�� 
அவ�யமா���த�மான 
ஊ�ய��� ஈ�படேவ 
ெச�தா�க�;  ஆக,  இ�வ�� 
சமமான அள�� ஆ��வ��க� 
ப�டவ�கேள / பா��யவ�கேள.

ஜூ� :- அ�கலா�சார��� ெப�க�� வா��ைக எ�ப� 
இ���� எ�பைத� ப�� ஏ� அவ�க� ��� ேப�னா�; 
ஆக, த� தைலம�ரா� அவ�ைடய பாத�கைள� 
�ைட�பெத�ப�, அ�நா�� ஒ��க�ேகடாக� 
க�த�ப����க����. இ� ஒ� �க�� ெந��கமான / 
அ�தர�கமான ெசயலா��. ஆனா�, எ�ேன ஓ� 
தா�ைமயான ெசய� �க��த�ப�ட�! அவ� ஒ� 
��ைய� பய�ப������கலா�, ஆனா��, த� 
தைலம�ைர� பய�ப��� �� ப��த பாத�கைள� 
�ைட�தா�. 

இ� அவ�ைடய மன�தா�ைமையேய கா�����ற�. 
ம�யாேள த� சேகாதர� ம��தேபா� எ��� ெச�� 
இேய�ைவ� காண� �டன�றவளா� இ��தவ�. அவளா� 
சமா��க ��யாத அள��� மன�கல�கமைட�� 
கவைல�����தா�. இ�ேபாேதா ����லாதள��� அவ� 
இ��� ைத�யமாக ெவ�வர ஆர���தா�. இ� இேய��� 
பாதம�ைட அம��தைத�கா���� ேமலானதா��. இ� 
ஆழமான�� ப��த��ள�மான வைக�� உ�சாகமாக / 
��ரமாக ஈ�ப�� ெசயலா��. அ����ப� இேய� எ�பதா� 
அவ� கவைல�பட��ைல. அவ� ஏ�கனேவ தா� ச���த 
ஒ�ெவா�வ�� உ�ள�ைத�� �����ெகா�பவெர�பைத 
��������றா�. 

நா� வா����ெகா������  – இ� உ�ள ேயாவா� 12
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வசன�ப��யான�, அைனவ�� எ�ப��ப�டவ�கெள�பைத 
�ள���ற�. மா��தா� ம�����ட� ப��ைட ெச�தா�. 
லாச� த��ைடய க��த�ட� ஐ��ய�ெகா����தா�. 
ம�யா� �யாக�� மன�தா�ைம���ளவளா� ���யாசமான 
�ைற�� ப��ைட ெச��ெகா����தா�. 
ேவெறா�வ�ைடய உ�ைமயான �ண�� அ�� 
ெவ��ப�ட� …

�தா�� ேமாசமான �ண� ெவ��ப�ட�:

“ அ�ெபா�� அவ�ைடய 
�ஷ�� ஒ�வ�� அவைர� 
கா���ெகா��க�ேபா�றவ�
மா�ய �ேமா�ைடய 
�மாரனான �தா�கா�ேயா��: 
இ�த� ைதல�ைத ���� 
பண���� ���, 
த���ர���� ெகாடாம� 
ேபானெத�ன எ�றா�. அவ� 
த���ரைர������ கவைல� 
ப�� இ�ப�� ெசா�லாம�, 

அவ� ��டனானப��னா��,  பண�ைபைய ைவ���ெகா�� 
அ�ேல ேபாட�ப�டைத� �ம��றவனானப��னா�� இ�ப�� 
ெசா�னா�.”

ஜூ� :- அெம��கா�� ஒ� ��ேநர �ைற�தப�ச 
ஊ�ய�ெப�� ஊ�ய� �மா� $15,000 ச�பா���றா�. 
�தா���� ப�சமா� ேப��ேற� எ�பதாக அ�ல, மாறாக, 
அ�� ஒ� தடைவ உபேயாக���காக� ெசல�ட�ப�ட 
பண� அ�கேம. அ�த� பண�ைத� ெகா�� உ�ைம�� 
அேநக த���ர�க��� உணவ�����க ����. எ�ப� 
அவளா� ந�மண ைதல���காக $15,000 ெசலவ��க 
���த�?

இேய� ம��க� ேபா�றா�. இவேர உலக��� இர�சக�; 
இவ�ைடய ப�யான� இ�ேபா����� இ��� ெகா�ச 

38 



நா�க�� �ைறேவற�ேபா�ற�. இ�, ��ன� அேத 
�வர��ட� �ைறயானைத, அவைர அட�க�ெச�ய 
எ�வானைத� ெச�ய அவ�க��� ேநர� �ைட�காம� 
ேபாக���ய ஒ� கா�ய�ைத� ெச��� வா��ைப ஏ�ப��� 
த�த�. �ேழ அம��� அவள� தைலம�ரா� த��ைடய 
பாத�கைள� �ைட�க� தயாராக இ��த 
அ�ெப�ம���ைடய மன�தா�ைம�� ம��� 
ஊ�ய��� �லமாக அவ�ைடய ப�யான� 
கன�ப��த�ப��ற� எ�பத�கான ேதவ�ைடய அ�காரமாக / 
அ�ம�யாக இேய� இதைன� க�டா�. ேம��, �தா� 
த���ரைர� ����� கவைல�ப�� இ�ப�� ெசா�லாம�, 
அவ� அவ�கைள ஒ� சா�காக� பய�ப���னா�. அ�பண� 
ஒ�வ�ைடய ைக�� �ைட�தா�, ஒ� சமய���, அ�� ஒ� 
பண� �ட இழ�க���ய மா�டாதள��� அ�க�ப�யான 
பண� அ�. உ�ைமயான �ண�க� ெவ�வ�தன! 
க�மானவ�ைற� சமா��க���யவ�களா� இேய� த�ைம� 
��ப��ேவாைர ஆய�த�ெச�தா�. அவைர� ��ப�ற 
ேவ�டா� எ�� ��� ெச�தவரா� இ��த, �தாேச, 
ஒ���ப�ண ��யாதவரா�� இ��தா�.

இேய��� ஞானமான மன�தா�ைம�� 
ம�யாைத�� இேதா:

 “ அ�ெபா�� இேய�: இவைள �����,  எ�ைன 
அட�க�ப��� நா��காக இைத ைவ����தா�. த���ர� 
எ�ெபா��� உ�க�ட��� இ���றா�க�;  நா� எ�ெபா��� 
உ�க�ட��� இேர�.”

ம�ேத� ��வ�வனவ�ைற� ேச���றா�: 

ம�ேத� 26:12 – 13 – 

 “ இவ� இ�த� ைதல�ைத எ� ச�ர���ேம� ஊ��ன� 
எ�ைன அட�க�ப��வத�� எ�தனமான ெச�ைகயா����ற�. 
இ�த� ��ேசஷ� உலக��� எ�ெக�ேக �ரச���க�ப�ேமா 
அ�க�ேக இவைள �ைன�பத�காக இவ� ெச�த�� 
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ெசா�ல�ப�� எ�� ெம�யாகேவ உ�க���� ெசா���ேற�.”

ஜூ� :- ம�யா� தன� ெசய�க��� ஆதரவாக எ�� 
ேபசாத� இ� இர�டாவ� �ைறயா��. இேய�ேவ 
���� அவ��காக� ேப�னா�, ஏென�றா� அவ�ைடய 
இ�தய� ச�யான ேநா�க��ட� ச�யானைத� ெச��ற� 
எ��ற அ��� அவ� மன�ைறவைட����தா�.

இேய����� கால� �ைறவாக உ�ள�, அவ� �ைர�� 
ம��க�ேபா�றா� எ��ற உ�ைமைய ம�யாளா� உணர 
���தெத�ப� �வார�யமான�.  ம��� ��கா 9:46
��கா 22:24 த�க�� எவ�  – ஆ�ய வசன�க��, �ஷ�க� 
ெப�யவனா���பாென��ற வா��வாத���� அ�க 
ேநர�ரய� ெச��ெகா����தா�க�. பல சமய�க��, 
ெப�க� அ�க உ��ண�� ( ) உ�ளவ�களா� i n t u i t i v e
இ���றா�க�, எனேவ ��ேசஷ� ெச��ைய உ�வா��, 
ந� சா�பாக ேதவ� தம� �மாரைன� ப�யாக�ெகா��த 
அ�த அ�ைப உ�ைம�� ����ெகா��த� எ�� 
வ�ைக�� நம�� (���க���) ஓ� அ��ல���கேவ 
ெச��ற� ( ).advantage

ம�யா�� மா��தா�� இேய��� 
உ�ைமயான �ேந��களாக 

இ��த�����, தய�க��� அவ��� 
ஊ�ய�ெச�ய��, அவைர� கன�ப��த��, 

ஆ��வ��க�� ெவ� ஆய�தமாக இ��த 
உ�ைமயான �ேந��களாக 

வள�����தா�க�.

ஜூ� :- ம�யாைள�� மா��தாைள�� நா� �த��த�� 
ச���தேபா�, அவ�க�� கைத 100 – ��� �ைறவான 
வா��ைதக�� �வ��க�ப����த�. ஆ����ட, இ� 
இ�� நம��� ெபா��தமான பாட�க���� 
ேமல�கமான பாட�கைள� க�ட�ய எ�கைள, 
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ஏ�ைய�� எ�ைன��, வ�வ��த�. ...

ஏ� (Abby) :- இ��� கைத�ேம, ‘ந�மா� இ�வள� தா� 
க���ெகா�ள ���ெம�� நா� 
�ைன����பைத�கா���� ேதவ� ந��� 
இ��ம�கமானைத� கா��றா�’ எ�பைத� 
கா���றெத�� நா� �ைன��ேற�. நா� அ�க �ற� 
ெகா�டவ�க� எ�ப� அவ���� ெத���. ������ 
��ன�யா�களாக, ந�மா� ெச�ய���ெமன 
�ைன�தைத�கா���� அ�கமானைத� ெச�ய 
���ெம�ேற அைழ�க�ப���ேளா�.

ஆ�ெப� இ�பால����, மா��தா�� ம�யா�� 
ெசய� �ரா�கைனகேள / �ேரா�கேள. எ�ப� 
உ�ைம��ளவ�களாக இ��க ேவ��ெம�பைத��, எ�ப� 
����� எ������� வைக�� இேய���காக ��க 
ேவ��ெம�பைத�� அவ�க� நம��� கா���றா�க�.

 ��க� மா��தாளா (அ) ம�யாளா? அைனவ�� 
ந��ைடய க��த�� எஜமான�மானவ��� எ�ப� �ேச��த 
வைக�� ஊ�ய�ெச�ய ���ெம�� த�கைள� தா�கேள 
ேக���ெகா�ள ேவ���.

ஆக, ��க� ம�யாளா (அ) மா��தாளா? 
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