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1 ெகா���ய� 13:4 (N A S B )  அ�� ��ய சா�த�� 
தய���ள�; அ����� ெபாறாைம��ைல; அ�� த�ைன� 
�கழா�, இ�மா�பா�ரா�.

 நம� ��மண உறைவ ���த ��த��� நா� 
வ��ேபா�, எ� வா��ைக� �ைணேயா� ேப��ேபா� நா� 
எ�ன ெசா�வ� எ�ற ேக��ைய� த�ர ஆழமான 

��த����ய ேக�� எ��� இ��க��யா�. 
வா��ைகையேய மா���ேபாட���ய ��மண�ைத� ���த 
��ைவ எ���ேறா�. அ�ேபா� அத� �� இ���� ஆ�வ� 
�க� ெத�வான��, �டமான�மா� இ���ற�. அைத ஒ� 
�ர�தர ஆ�வமாகேவ பா���ேறா�. கால� கட��ேபா�� 
ேபாேதா இ�த உண���கரமான  ��ெவ�ப�, நா� அ�க 
கவன� ெச��தாத வா��ைக�� ஒ� சாதாரண கா�யமாக 
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மா��ட�  ���. அ�ேபா�, நம�� �க�� ெபா��தமான ஒ� 
ெச��ைப அ�வ� ேபால��, நம�� ���பமான 
நா�கா��� உ�கா�வ� ேபால�� நம� ெசௗக�ய���கா� 
நா� சா������� வா��ைக�� ஒ� கா�ய�ைத�ேபா� இ�த  
��மண�  மா����. �த�� �லைமேயா� ��பமா� 
இ��த வா��ைதக� எ�லா� நா�க� ெச�ல ெச�ல  நம� 
வா��ைக� �ைணேயா� நா� ேப�� ேபா�, அவ�க�ைடய 
அ�பவ��� �� ஆ�வ� கா��வைத �ட நம� ெசா�த 
ெசௗக�ய�கைள உ�� ெச�� ெகா���ப�யான 
வா��ைதகளாகேவ �ர�ப��க ஆர�������ற�. 
இ�ப�ப�ட கவைல���ய� கா�ய� அ��க� நட�� 
���ற�; உ�ைமதா�!

R i c :  நம� தைல�பா�ய ேக�� ஷா�  
ெஹ���ெட�ட�  (Shad Helmstetter) எ�பவ��                  
“� உ��ட� ேப��ெகா��� ேபா� � எ�ன 
ெசா�ல ேவ��� ”  எ��ற ��தக�ைத� 
ப��ததா� வ�த தா�கேம. இைத, �த�� நா� 30 
வ�ட�க��� �� ப��ேத�, நம�� நாேம 
ேப��ெகா�வத� �ல� �ைட��� �ற�த 
அ�வா�/��தேலா�, �றேரா� �ற�பா� 
உைரயா�வ� எ�ப� எ�பைத� ����ெகா�ள 
இ���தக� உத�யாக இ��த�.

 இ�த� ெதாட�� ப�� �ேசஷமா� நம� வா��ைக 
�ைணேயாடான ெத�வான உைரயாட�கைள� ���தான�, 
இத��ல� நம� ��மண�ைத இ��� ேமலானெதா� 
�ைல��� ெகா�� ெச�லலா�. அ�கைற ம��� உ�தரவாத� 
���த உைரயாட�� அேநக ெந��ைறகைள  இ�ேக நா� 
ப�����ெகா�ள� ேபா�ேறா�. ெப��பாலான கா�ய�க� 
இ�த ெதாட�� இ���� ����� வ��,  ஆனா� �த�� 
ெசா�����ப� ஒ� ���ைர ம��ேம:
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நா� என� வா��ைத, ெச�ைக, மைற�க அ�ல� 
�த��க� ேப�� �லமா� என� வா��ைக 
�ைணேயா� ேப��ேற�, இதனா� 
���யமான� எ�� க��� எைத கவன��� 
ெகா�ள நா� ேத�� ெச��ேற�.  இ�த  
உைரயாட�கேள என� இதய��� �ைலைமைய 
ெவ��ப����. இவ�ைற ஒ���ெகா�வ�னா� 
நா� இ�ேபா� எ�ப� ேதா���ேற�?

இ�ப�யா� ந� வா��ைக� �ைணேயா� நா� பல 
�த�க�� உைரயா��ேறா�. இ�ப�யா� 
உைரயா�� ேபா� நா� எ�ப� ேதா���ேறா� 
எ�� ந�ைம நாேம பா����ெகா�ள���ய ஒ� 
வைலஒ� (PODCAST) க�ணா� இ�.

(ஆ�:2:23-25: (KJV) “23- அ�ெபா�� ஆதா�: இவ� எ� எ���� 
எ����, எ� மா�ச��� மா�ச�மா� இ���றா�; இவ� 
ம�ஷ�� எ��க�ப�டப��னா� ம�� என�ப�வா� 
எ�றா�.”

24. இ����த� ��ஷ� த� தக�பைன�� த� தாைய�� ���, 
த� மைன�ேயாேட இைச����பா� ; அவ�க� ஒேர cleave <1692>
மா�சமா���பா�க�. 25. ஆதா�� அவ� மைன��மா�ய 
இ�வ�� ��வா�களா�����, ெவ�க�படா���தா�க�.

 ஆ� ��மண��� �ல� ��மண��� 
ேகா�பா�க� �க�� ெத�வாக 
வைரய��க�ப�����ற� .

¶ÂïçÅ¥D, ¶ì©Ãè©AD tzÍ> Ø>V¦ìA/ ïòÝm© 
Ãö\VuÅD:

 இ�த கா�ய��� ���ைர ��மண��� ஆழமான 
���ைறைய ெவ��ப����ற�:
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Cleave:  dabaq; properly, to Strong’s Exhaustive Concordance #1692
impinge,  i.e. cling or adhere; figuratively, to catch by pursuit

 ஒ�வ� ஒ� கா�ய�ைத அைடய ��மா���� ேபா�, 
தா� அைடய  �ைன�தைத ெப���ெகா��� வைர ஓய 
மா�டா�.  இைதேய த�ப�க�ட� ெதாட��ப���� ேபா�, -
நா� இ�வ�� ஒேர நப�  எ��ற ெந��க��� இ���� 
ப�யா� - எ��� ��� ெபறாத ெதாட� �ய���ைய ந�ல 
�த��� எ��க ேவ���.

  ஒ� ம�த��� த� தாைய�� தக�பைன�� ��� 
���� த� மைன�ேயா� இைச�� இ��பா� எ�ப� ஒ� 
ெப�ய வா��ைத/கா�ய�.  இைச�� இ��த� எ�பத� அ��த� 
அவ� த� மைன�ேயா� ெந��கமா� இ��க அ��ன�� 
�ய��� ெச�ய/பா�பட ேவ���. இ� தளராதெதா� 
ப��தைல�  ����கா���.  

ேயா�வா:22.5 (K J V )  ஆனா�� ��க� உ�க� ேதவனா�ய 
க��த�� அ������, அவ�ைடய வ�க�ெல�லா� நட��, 
அவ� க�பைனகைள� ைக�ெகா��, அவைர� 
ப���ெகா�����,   அவைர  உ�க�  ��   <cleave 1692>
இ�தய�ேதா�� உ�க� �� ஆ��மாேவா�� 
ேச���றத�காக, க��த�� தாசனா�ய ேமாேச உ�க���� 
க���த க�பைன��ப�ேய��, �யாய��ரமாண���ப�ேய�� 
ெச���ப� மா��ர� ெவ� சாவதானமா���க� எ�றா�.

 � இ�த  வசன��� இைச����த� எ�பத�� பலமா�, 
மன���வமா� ேதவைன ப���ெகா����த� எ�� ெபா��. 
நா� ேதவேனா� இைச����த� எ�பத�� நா� அவர� 
வ�கைள ப���ெகா����த� எ��  பலமா�, மன���வமா� 
ெபா��. இ�வ�� ஒ�வரா�� வைக�� அ�வள� 
ெந��கமா� கணவ� த� மைன�ேயா� பலமா�, 
மன���வமா� இைண����க ேவ��� எ��  ேதவ� 
அ������றா� . ேதவேனா� எ�தைன ெந��கமா� 
இ��பத�� �ய�����ேறாேமா அ�ப�ேய நா�� நம� 

இைச�� இ��த�� ம�ேறா� ந�ைம:
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வா��ைக� �ைணேயா� அ�தைன ெந��கமா� இ��பத��� 
�ய���க ேவ���.

 நம� ��மண��� ஒ�மன�பா�/ஒ��ைம �ற� 
க�க��� �க ெத�வாக ெத�ய ேவ���. இ�த� 
ெபா��பான கா�ய�ைத ம�றவ�க� ம���� கா���ப��த 
ேவ��� ஏென�� �ல� ெபா� இட��� ஒ� �தமாக�� 
த�ைம�� ேவ� �தமாக�� நட�� ெகா�ள����.  
உதாரண����  நம� வா��ைக �ைணைய� த�ர ேவ� 
நபேரா� தவறான �ைற�� பழ�வ� நம� ெபா��ப�ற 
மன�ைலையேய ெவ��கா���.  ஆனா� ��மண��� 
நம���ள ெபா��ைப �ற�� பா���� ேபா�, அ��� 
�ேசஷமா�� த�ப�க�� இ�த ஒ�ைம�பா�ைட 
ெவ��பைடயா� கா��� ேபா�   அவ�க� ந�ைம அ�காம� 
த�ைம�� ��� ��வா�க�. ஆனா� �க� ��ய அள�� 
இ�ப� �ைறய��� பழ�வதா� எ�ன� �ைம வ���ட 
ேபா�ற�? உ�ைம�� ஆர�ப��� இ� எ�த பா��ைப�� 
உ�டா�க��ைல எ�றா��  நாளைட�� அ� நம� ��மண 
உற���� வா��ைக� �ைண��� பா��ைப உ�டா��� 
�தமாக நம� மனைத��, அ�ைப��, உண�ைவ�� தவறான 
�ைச�� மா�����. இ� ந� வா��ைக� �ைணைய� 
ப���ெகா����பதாக அ��தம�ல. 

ஆ�யாகம��� ���������� த� 
மைன�ேயா� இைச����த� எ��ற 
எ�ைமயான �ஷய�ைத எ� வா��ைக� 
�ைணேயா��, இ�த ஒ�ைம�பா��� 
இ���� ஒ�ெவா�வேரா�� எ� அ��ன 
வா��� ெத�����ெகா�� 
இ���ேறனா?

¶ÂïçÅ¥D, ¶ì©Ãè©AD tzÍ> Ø>V¦ìA/ ïòÝm© 
Ãö\VuÅD:

5 



 அேநக� ��மண�க� 
�வாகர��� �������ற� 
ம��ம�� �ரளானவ�க� 
ச�ேதாஷமாக இ��ப�� இ�ைல. 
இ�ப��ப�ட �யர��, ����, 
ேதா���� ஏ�பட� காரண� எ�ன? 
வா��ைக ஓ��ற�, ேவைலக� 
�ைட���றன, �ழ�ைதக� 
�ற��றா�க�, கடைமக� 
�ைறேவ���றன, த��ப�ட 

���ப�க� உ�வா��றன, ச��� த���ற�,  
எ��பா���க�  �ைறேவறாம� ேபா��றன, ேநா� வ��ற�, 
ேசாக�� காய�க�� ஏ�ப���றன, �ர�� உ�டா�ற�, 
ெபாறாைம உ�டா�ற�, தவறான ���க� எ��க�ப��ற�! 
ந��ைடய ஏேதேதா ல��ய�க�� வா��ைக கைர�� 
ேபா�ற�.

 நம� வா��ைக�  �ைணேயா� இைச�� அ�ல� 
ப���ெகா��ராத �ைலைய� ���� �த�� பா��க 
ஆர���கலா�. அ��, உற��ைற ஆ�யைவகைள� ���� 
நா�  �ைன���ேபா�  �த� வைக அ��, ெப��பா�� 
எ�ேபா�ேம கவன�ைத ஈ���� ைமயமாகேவ இ����: 
“எேரா�”  எ�� �ேர�க வா��ைத.

(ஆதார�: ேவத��� உ�ள நா�� வைகயான அ�� thoughtco.com) 
எேரா�  (உ�ச��� :ஏ� –ஒ�)  இ�த வா��ைத �ேர�க ெமா��� 
����ப�, பா�ன அ�ைப அ�ல� ஈ��ைப �����. அ�� 
அ�ல� பா�ன ஆைச,  ச�ர��� �தான ஈ��� ம��� உட� ��யான 
கவ���க�� கட���கான வா��ைத. இத�� இைணயான  ேராம 
வா��ைத “����“.

Ö©Ã½©Ãâ¦ ÃVwVÂzDÃâ½B_ ÖòÂzD 
¼ÃVìÂïeÝ]_ ¼ÃV«V¦, þ¤ü>kìïeVª 

åVD  ¨[ª ØÄFB¼kõ|D?  
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 “எேரா��” எ�ப� இ�� இ��� வ�த� தா�. இ�� 
இ���� அ�ல� ����ப�  உ�ைம�� தவறான “எெரா�” 
அ��த� உைடய� அ�ல. ஆனா� இ� உ�ைம�� மாறான 
எ��பா���கைள  எ��� உ�வா�க��ய�, இதய�ைத  
ெநா������ �ைல�� வ�வ���, அத� �ல� ��மண 
����கான  கா�ய�கைள�  ெச�����.

 இ�  பா�ய� ெதாட� பான ஒ� ேவத வசன�.  இ�� ச�ர 
��யான  �க அ�தர�க உண�� நம�� உ�டா��.  ச�யான 
�ழ�� இ�  ந�லதாகேவ ேதா���.  ஆனா� தவறானெதா�  
�ழ�� இ�ேவ �க�� ேக��ளதா����.  

 உ� இளவய�� மைன�ேயாேட ம�����.- இ� 
கணவ� மைன��� இைட�லான உட� ��யான �க 
ஆேரா��யமான உறைவ ����ற�. ���தவ த�ப�களான  
ந� ���ப�க� யா�� �����ேளேய ச���க�பட 
ேவ��ேமெயா�ய ெவ��� அ�ல. நம� ��தைனக� 

 எெரா� எ��ற வா��ைத ேவத��� இ�ைல, ஆனா�� 
(����ப� எ��ற அ��த���) ந�ல�� ெக�ட�மா� இத� 
பா���  ேவத��� அேநக இட�க��  இ���ற�: 

உ�னத�பா��:1:2 (NASB): “அவ� தம� வா�� ��த�களா� 
எ�ைன ��த��வாராக: உம� ேநச� �ரா�சரச�ைத�-
பா����� இ�பமான�”. 

��:5:18-20  (NASB): “18.  உ� ஊ���க� ஆ��வ��க�ப�வதாக; 
உ� இளவய�� மைன�ேயாேட  ம�����.  19. அவேள 
ேந��க�பட�த�க ெப�மா��, அழகான வைரயா�� 
ேபா���பாளாக; அவ�ைடய �தன�கேள எ�ெபா��� 
உ�ைன� ����ெச�வதாக; அவ�ைடய ேநச�தா� � 
எ�ெபா��� மய�����பாயாக. 20. எ� மகேன,  � 
பர�����ேம� மய��� ����, அ��ய ����� மா�ைப� 
த�வேவ��யெத�ன?”

எெரா� அ�ல� ����ப� ���த ம��ெமா� உதாரண�:
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யா�ேம ேவ� எவ� ��� இ�லாம�  எ�ேபா�� 
ந� வா��ைக �ைண �ேத இ��ப�� �க�� 
ஜா��ரைதயாக  இ��கேவ���.  இ�த  
உலக��� இைத� ெசா�வ� எ��, ஆனா� 
ெசய�ப���வேதா �க க�ன�. இேத �ர�சைன  
ேவதாகம கால���� எ������ற�. 
ெவ��கரமான ���தவ ��மண��� வா�வ�  
எ�றா� இைவகைள ம��ம��, அத��� 
ேமலா� ச�ர சபல�தா� �க��  பாவ� 

  அ�ல� ����ப� எ�ப� ஒ� ���தவ�  எெரா�
��மண��� அ��பைட ஆதார� �ைடயா�. இ����� 
ெபா����ள த�ப�க� இைடேய �டமான உறைவ 
ஆதாரமாக� ெகா�டத� பலனாக� ெதாட��� உ�வா�� ஒ�  
கா�யமாகேவ  இ� இ��கலா�  அ�ல� இ��கேவ���.

 இ�� அேநக கா�ய�க�  இ��பதா� நா� இைத 
எ�தா� எ����ெகா��ேறா�. நா�  இத�� ஒ� ��கா�ைட/ 
�ைரைய� ேபாடேவ���. அ�ேபா�தா� ேதவனா� 
கன��ளதா� காண�ப�வ� ம��ம��, ச�ேதாஷ���-
��ய�மானெதா� ��மண வா�ைவ க�� எ���வ��� நா� 
கவன�ைத� ெச��த ����. இ� சா��யமான ஒ�� தா�!

CAUTION
கா�ய�கைள எ�லா� �ட ெத��� ைவ����கேவ���.

¶ÂïçÅ¥D, cÝ>«kV>xD tzÍ> Ø>V¦ìA/ ïòÝm© 
Ãö\VuÅD:

எ� வா��ைக�  �ைண�ட� என� ச�ர��� 
பா�ன ேதைவ�கான ���ப�கைள 
ப����ெகா�ள� ��ய அள��� என� க��� 
ப�மா�ற� ஆேரா��யமானதாக இ���றதா? 
அ�ப� இ�ைல எ��ற ப�ச��� அ��த 
ப�மா�ற�ைத உ�வா�க  நா� �ய����ேறனா?
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 �ல ேநர�க�� �க� ��ய கா�ய�க��  தா�, �க� 
ெப�ய  ந���ைக காண�ப��. நா� வா��ைக� �ைணேயா� 
இைச�� இ��ப� எ�றா� எ�ன எ�பைத உண���ெகா��  
அைதேய�  ெச�யேவ���!  

 த�ப�க��கான� க���� ப�மா�ற��� ��  நா� 
கவன� ெச���ைக��, இத�கான நம� �ய��க�� தர�ைத 
அைடயாள� கா�பத�� �ைழ�� பா��க உத�� �க 
���யமான கா�ய�க� இர�� இ����றன:

 க����கைள� ப�மாற உ�க� உண��க� �க 
���யமான�.  எைத� ப�மா�� ெகா�ளேவ��� எ�ப� 
அ����யமான�.  இ�� ஏதாவ� ஒ�ைற ������ 
ம�ெறா�ைற� ெச�வ� எ�ப� அ�வ�ற�  ெசய�.

1. �தலாவ�   �தமான வா��ைதக� அ�ல� எ�ன
ெசய�கைள உபேயா���ேறா�? இத� �ல� நா� எத� 
�� கவன� ெச����ேறா�? நம� ேநா�க� 
எ�ப��ப�ட�?

2.இர�டாவ� இைத ெச��ேறா�?  க����கைள எ�ப�� 
நா� எ�ப� ெவ��ப����ேறா�? ேகாப�, 
ெபா�ைம��ைம, எ��ச�, ைக��� ஒ�����வத� 
�லமா? அ�ல� அ��, இர�க�, க�ைண, அ�கைற 
ெச���வத� �லமா?

 இ�தைன ேநர� வா��ைக� �ைணேயா� இ��க���ய 
��ைமயான� ப�மா�ற��� அவ�ய�ைத� ����� 
ேப�ேனா�, எனேவ அைத உ�ைம�� எ�ப� ெச�வ� ?

���யமாக கவ��க�பட ேவ��ய�

 நம� உண��க� இ�� ���யமான� தா�. ஆனா�, 
���யமான� எ� எ�பேத   ஒ� மா�ப�ட  �ஷய�.
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�தலாவ� எ�ன �த��� க��ைத ப�மா��ேறா�: எ� 
வா��ைக� �ைணேயா� ஏேதா ஒ� கா�ய�ைத� ���� நா� 
ேகாபமாக அ�ல� ச���ட� அ�ல� ைக��� ஒ���� 
�ைல�� இ���ேறனா? அ�ப�யானா� நா� அவ�க��� ஆ� 
எ�� (அ) ச�மத�  ெசா���டலாமா?  

 நா� எ�ப� உண��ேறாேமா அைதேய க���� 
ப�மா�ற� ெச�� பா��க ஆர���கலா�:

த�ப�களான ��க� 
இ�வ�� 

ஒ�வ��ெகா�வ� 
ேப��ெகா�ளாத 

ேபா� �சா� உ�க� 
இ�வ�ட�� 

ேப��-                        
ெகா�����றா�                                    

– “யாேரா 
ெசா�ன�”

 ஒ�வேரா� ஒ�வ� ேப��ெகா�வ� எ�ப� �க �க 
���யமான� அ��� �ேசஷமா� எைத� ���தா��� 
கவைல ெகா��� ேபா� அ�ல� ேகாபமா� இ����ேபா�. 

 எேப�ய�: 4:25-27 (N A S B ) :   “ 2 5 . அ����, நா�  
ஒ�வ��ெகா�வ� அவயவ�களா ����றப�யா�, ெபா�ைய� 
கைள��, அவனவ� �ற�டேன ெம�ைய� ேபச�கடவ�. 26. 
��க� ேகாப�ெகா�டா�� பாவ�ெச�யா���க�; ��ய� 
அ�த���றத�� ��னாக உ�க� எ��ச� த�ய�கடவ�; 27. 
�சா��� இட�ெகாடாம�� இ��க�”

 இ�ப��ப�ட� கா�ய�கைள� ப�மா��ெகா���ேபா�, 
அ� ேவதாகம ெகா�ைகக�� அ��பைட�� இ��ப�, �க� 
�ற�ததாக இ����:

10 



 நம� மன�� இ��பைத  நா� �ைணவேரா� க�டாய� 
ெசா���ட ேவ���. அ� அவ�க����  ெத�����க 
ேவ���; நா� அைத அவ�க��� ெத�ய�ப��� இ��க 
ேவ���. தாமத�ப��தாம� ��யம��� உட���ட� 
ெத���� ���க� . இ� சமாதான� ெச��ெகா�ள��, 
சமாதான�ைத�  கா���ெகா�ள�� வ�வ����.  வ�� 
ெதாட�� இத���ள  ேவ�பா�ைட நா� �������ேறா�. 

 சமாதான�ைத� கா��� ெகா�வ� எ�பைத த�ப�க� அ��க� 
ெச�� ெகா��வா�க�. க���ேவ�பா� இ��தா�� 
சமாதானமா� இ��கேவ��� எ�பத�காகேவ �ஷய�ைத� 
�ட��� ேபா����� த�க� ெசா�த வ��� அவரவ� 
இைத� ����� ����கலா� எ�� க���றா�க�.  இ�ப�ேய 
ேம�� ேம�� ெச��ெகா�ேட ேபானா� கால�ேபா��� 
அ�ேவ பழ�கமா����.  சமாதான� ெச��ெகா�வ� 
எ�பேதா ச�� ேவ�ப��-இ�வ���� இைட�லான 
தைடகைள உைட�ெத���, எத��  இ��தமா� இ�வ�� 
ேவ� ேவ� வைக�� �����றா�க� எ�பைத� க�����க 
உத��.    இ�ப� ெச�வ� பலமான� �ைண�ைப ஏ�ப���� 
வைகயான, ந�லெதா� க��� ப�மா�ற���� வ�வ����.    
ெகா�ச� க�னமான ேவைலதா� எ�றா��, அ������ 
வ�வ���� ேபா�ற ஒ�� சமாதான�ைத கா��� ெகா�வைத  
அ�ல... எ�ப� ஒ�   சமாதான� ெச��ெகா�வ� 
��ேன�ற����� ெப�தான ����ெகா��த���� 
வ�நட��,  ��மண ப�த�ைத இ��� ெந��கமா����. 
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 இர�டாவதாக� பா��கேவ��ய� நம� க���� 
ப�மா�ற�  எ�ப��ப�டதாக இ���ற�: ேமேல ஏ�கனேவ  
��யவ�ண� ெப��பாலான சமய�க�� வா��ைக� 
�ைணேயாடான நம� உைரயாட�க�, அவைர �ர�� அ���� 
�தமான ெபா�ைம��ைம, எ��ச� ேபா�ற தவறான 
உண���க�டேனேய இ���ற�.  இ� இ�ப�ேய ெதாட�� 
ப�ச���, உற�� பா��� உ�டா���ேம அ��, உறைவ ச� 
ெச���டா�.

 அ��:  த�னலம�ற அ�� ம��ேம இ�த வசன��� 
ப�, வாழ�� அைத� ���� ேபச�� ��ட���ய�:

ஆேரா��யம�ற (ேக��ள��, பாழா�க���ய�மான)  
வா��ைதகைள அ�ல ஆனா� ந�ல�ைற�� பல� 
அ��க���ய (க�டைம�க ��ய, ��ர�ப��த���ய) 
வா��ைதகைளேய� ேபசேவ���.  மன அைம� 
�ைல�த �ைல�� நா� இ��தா�ேம ந�ல, 
ச��வா��த, ேம�� க�டைம�க���ய 

���ைல�� ேதைவ��� த��த� பய��ள 
வா��ைதகைளேய ேபசேவ���; ெகா�த���� 
வா��ைதகைள அ�ல; ம�����கைவகைளேய 
ேபசேவ���.

நம� ேப��� ���, ேக�பவ��� ேந���யானதாக 
இ��கேவ���. உ�ைம�� நா� க�� ேகாப��� 
இ���� ேபா� ��சய� இ� ஒ� சவாலாகேவ இ����. 
நா� ேகாப��� இ���� ேபா� ேந���யான 

 இ��� நம�� ேவத��� வ�கா��த� 
ேதைவ�ப��ற�. ேவத��� வ�கா��த� அவ�ய� இ�ைல 
எ�� நம� வா��� ஒ�நா�� ெசா�ல��யா�: 

 எேப�ய�:4:29 (NASB):  “29. ெக�ட வா��ைத ஒ��� 
உ�க� வா����� �ற�படேவ�டா�; ப�������� 
ஏ�வான ந�ல வா��ைத உ�டானா� அைதேய 
ேக��றவ���� �ரேயாஜன��டா��ப� ேப��க�”.
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வா��ைதகைள� ேப��ப� எ��பா��க�ப��ேறாமா? 
ேகாப��� ந�   �க�  �வ��  ர�த  அ��த� உ�ச��� 
இ����ேபா� ந�மா� ேந���யான வா��ைதகைள 
எ�ப�� ேபச����? இத�� ஒ� வ� இ���ற�, 
ஆனா� அத�� ந�ைம க�ணா��� பா��க 
ேவ��ய� அவ�ய�.

 இ�� இ���� ேவ�பா� எ�ன? இர�� 
உதாரண�க��� இ���� இர�டாவ� ம�ெமா��� நம� 
வா��ைக� �ைணைய ��ற�ப���வத�� ப�லாக 
எ��தா��த�� நம� �ைலய�ற த�ைம��, நாேம 
ெபா��ெப���� ெகா��ேறா�.  க��� ேவ�பா�  
அ��த�க�ட������ ேபாவத�கான காரண�ைத நாேம ந� 
�� ஏ���ெகா��ேறா�. எ�த ஒ� �ஷய����� நம� 
ம�ெமா�ைய அ�ல� ப�ைல ெசா�வத�கான ����ைம 
எ�ப� ஆ��� ந��ட� தாேன இ���ற�,  இைத� 
க�ைமயா� ைகயா�வேதா அ�ல� க�ைண�ட� 
ைகயா�வேதா நம�கான உ�ைம அ�லவா! நம� வா��ைக 

Àºï^ >V[ ¨[çª W>VªD 
ÖwÂïß ØÄFmsâÏìï^;

Àºï^ ¨©¼ÃVm¼\ Ö©Ã½>V[;
Àºï^ Îò¼ÃVmD Äöl_çé

"åV[ ÃVìÝ> ¼ÃVm, Àºï^ 
ØÄV_KD¼ÃVm ¼ïâ¦m

cºïçe© ÃVìÂzD¼ÃVm åV[ 
¨ößÄ_ ¶ç¦þ¼Å[

Ö©Ã½ß ØÄV_k>uz© Ã]éVï Ö©Ã½ß ØÄV_é xBuEÂïéVD

  ப��வமான வா��ைதகைள ேபச �ல ஆேலாசைனக� : 
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�ைண�� ெசயேலா, ெசா�ேலா ந�ைம� ����ட�-
��யதாகேவ இ��தா�� - அத�� எ�ப� ெசய�ப�வ� எ��  
��மா��ப� ந� ைக�� தாேன இ���ற�.  ப�ைய அவ�க� 
ேம� ேபா�வத��� ப�� அைத ந��ேத 
�ம���ெகா��ேறா�; இ�ேவ கா�ய�ைத� க�ைண�ட� 
ைகயா�வ�.  இ�ப� ெச�வைத நா� ����னா�� 
���பா��டா��, இ� நம� க���பா��� இ���� 
ப�ச���, வா��வாத� அ��த�க�ட�ைத ேநா�� 
��ேன�மா�� அ� ந��ைடய தவ�தா�.  

 ம�ெற�த ���தவ�ட�� தய�ட� நட��ெகா�வ� 
ேபாலேவ, நம� வா��ைக� �ைண�ட�� 
நட��ெகா�ேவாமாக.  இர�க�ேதா��, க�வான 
இ�தய�ேதா��, ம����� த�ைமேயா�� நா� 
இ��கேவ���. நா� ேகாப�தா� சம�ைல இழ����தா� 
நா� அைத ெத���� �டேவ���.  ஆனா� அேதசமய� 
ேகாப���கான காரண�ைத அவ�க� �� �ம��வத��                
ப�லாக, அ�த�  ெபா��ைப ந� �ேத ஏ���ெகா�ள ேவ��� 
எ�ப� �க ���யமான�. 

 எ�ப�� க����ப�மா�ற� ெச�வ� எ�பத�கான 
ேம�� ஒ� ேவதாகம வ�கா��த�:

 எேப�ய�: 4:31-32 (NASB) “  31. சகல�தமான கச���, 
ேகாப��, ���க��, ���ர��, �ஷண��, ம�ற எ�த� 
����ண�� உ�கைள��� ��க�கடவ�. 32. ஒ�வ�� 
ெகா�வ� தயவா�� மனஉ��கமா�� இ���, �������� 
ேதவ� உ�க��� ம���த�ேபால, ��க�� 
ஒ�வ��ெகா�வ� ம����க�.
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¶ÂïçÅ¥D, ¶ì©Ãè©AD tzÍ> Ø>V¦ìA/ ïòÝm© 
Ãö\VuÅD:

ேவத��� ெத�வான அ��பைட�� 
������ ச�ர அ�க��ன��� நா�  
ெகா����  அேத ம�யாைதைய- என� 
வா��ைக� �ைண��� எ�த ஒ� ���ைல 
��� அவ�க� ச�யாகேவா தவறாகேவா 
இ��பைத� க�டா�� நா� ெகா��ேத 
ஆகேவ���. 

 ������ அ�க�க�� �� கா��� அேத 
அ�கைறைய��, ம�யாைதைய�� நம� வா��ைக� �ைண 
��� நா� கா�டேவ���. இ�ேவ நம� க���� 
ப�மா�ற���கான �க ���யமான அ��பைட.. 

 எ�ன� க��ைத நா�  ப�மா��ெகா��ேறா�, அைத 
எ�ப�  ப�மா�வ� எ��� இ�வைர நா� பா��ேதா�.  இ�� 
�க�� ���யமான கா�ய� எ� ?

 ெகா�ச� ெபா��க�. எ�ன? எ�ேபா� நா� ேகாபமாக 
இ���ேறாேமா அ�ேபா�, அ�த� ேகாப�  ம��ேம �க�� 
���யமானதாக நம��� ேதா���.  ஆனா� நம� ��மண 
உற�, அைத�ட ���யமான�. எனேவ நம�� ேகாப�ைத இ�த 
���ய��வ���கான இட��� ைவ��� பா��கேவ���. 
அ�ப�யானா� இத� அ��த� எ�ன?

 ந� வா��ைக� �ைண�ட� நா� எ�ப�� ேப��ேறா� 

åVD ¨©Ã½ cðìþ¼ÅVD ¨[þÅ sBD xÂþB\Vªm 
¶_é, å\m kVµÂçïÝ mçð å\Âz ¨Ëke¡ 

s¼Ä\Vªkì ¨[Ãm>V[ Ö]_ xÂþBD!
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எ�பைத நா� ைகயா�வத��, நம� ���தவ ��மண��� 
ப���த உட�ப��ைக��� நம������ த��ப�ட� 
ெபா��ைப நா� �ைன� �ற ேவ���:

 இ�த வசன�கைள� ெபா�வான� க�ேணா�ட�ேதா� 
உ���, �ற�� பா��ேதாமா��, அ�வள� ந�லதாக� 
ேதா�றா�; ெப�கைள� ச�யாக நட��வ�ேபா� இ��கா�. 
இ� ஒ� �யாயம�ற, கலக�ைத உ��ப��� �தமான,  
உ�ைம��ர� எ��பேவ��ய ���ைலைய உ�வா�க���ய 
ஒ�� ேபால�� ேதா���! எனேவ இைத �ைற�ப� 
����ெகா�ேவா�. இ�ேக க���� ப�மா�ற� எ��ற� 
பத��� ஒ� அழகான� பாட� இ���ற�.  இ�ேக �த� 
வசன���  “மைன�கேள, க��த���� ���ப��ற�ேபால, 
உ�க� ெசா�த� ��ஷ���� ���ப���க�” எ�����ற�.  
இத�ப� நா� அைனவ�ேம க��த���� ���ப�யேவ�� 
இ���ற�.

 த�க� மைன�கைள ேந���� ஒ� ���தவ�� 
கடைம� ����, இ�� கணவ�மா�க��� �க ெத�வாக 
ேபா��க�ப��ற�. 

எேப�ய� 5:25, 28-29,31 (N A S B )  “ 2 5 .  ��ஷ�கேள, உ�க� 
மைன�க�� ���க�; அ�ப�ேய ������ அ��<25>
சைப�� அ��<25>����; 28. அ�ப�ேய, ��ஷ�க�� த�க� 
மைன�கைள� த�க� ெசா�த� ச�ர�களாக� பா���, 
அவ�க�� �றேவ���; த� மைன��� அ��<25>
அ��<25> அ��<25>���றவ� த��� தா� ���றா�. 29. 
த� ெசா�த மா�ச�ைத� பைக�தவ� ஒ�வ� ��ைலேய; 
க��த� சைபைய� ேபா���� கா�பா���ற�ேபால 
ஒ�ெவா�வ�� த� மா�ச�ைத� ேபா���� 
<2282>கா�பா���றா�.”

எேப�ய�:5:21-23 (N A S B )  “ 2 1 . ெத�வ பய�ேதாேட 
ஒ�வ��ெகா�வ� ���ப�����க�. 22.மைன�கேள, 
க��த���� ���ப��ற�ேபால, உ�க� ெசா�த� ��ஷ���� 
���ப���க�.  23. ���� சைப��� தைலயா����ற�ேபால, 
��ஷ�� மைன���� தைலயா����றா�; அவேர 
ச�ர����� இர�சகரா����றா�.”  
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 ந��� ஒ�வ�ேம தம� ெசா�த ச�ர�ைத 
ெவ��ப��ைல. அத�� ப�லாக, அத� �� அ�கைற 
உ�ளவ�களாகேவ இ���ேறா� எ�� இ�த வசன��� நம�� 
ெசா�ல�ப��ற�.  நம� ச�ர��� ஏதாவ� வ� ஏ�ப�டா� 
அைத க�சைன�ட� கவ���ேறா�; காய�ைத� க���ேறா�; 
ேத������ேறா�; எ�லா�த���� பராம���ேறா�.  
இைதேய நம� வா��ைக� �ைண�ட�� ���த க�வான 
அ��ட� ெச��ேறா�; �ரா�� ஆத���ேறா� 
(உ�சாக�ப���த� அ�ல� ஊ����த�).   

எேப�ய�  5இ�  6 கா�ய�க� ெகா��க�ப���ளன.  இ�� 
ஒ�� ம��ேம ெப�க��கான�.  ஒ�ேவைள தவைற 
����கா��த� எ�ப� ஆ�க��� ���ப����ப 
அவ�ய� ேபா� ேதா���ற�.

ெப�க�: கணவ� �� அ�� ���க�; அவ��� 
���ப���க�

 எ�வள� ம��� ��கதா� ெந�சார� ேபா���ேறா� 
எ��ற ��த�� தா�, நம� வா��ைக��ைண�� �� நா� 
ைவ������ ம������ �ற�ேகாேல இ���ற�.
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ஆ�க�:   மைன�  ��   அ�� ���க�; அவ��கா� 
உ�கைள    ����ெகா��க�

ஆ�க�:   உ�க� மைன� ���ள அ��, உ�கைள 
பா�கா��� ெகா��� வ��ைறயாக மா����.

ஆ�க�:   மைன�ைய   உ�க� ெசா�த ச�ர�களாக� 
பா���க�.

ஆ�க�:   உ�க� மைன�ைய ேபா��� பா�கா��� 
ெகா���க�.

ஆ�க�:   ம�ற ப�த�க� யாவ�ைற�� அவ��கா� 
������க�.

 ெப�க� த�க� கணவ��� ���ப�����க ேவ��� 
எ�� பா���ேறா�. ம�ெற�லா கா�ய�க�� கணவ�மா�க� 
ெச�ய ேவ��யைவகளாகேவ இ����றன.  ஏென��  
மைன�  ���ப�����க கணவ� த��யானவராக 
இ��கேவ�� உ�ள�.  மைன�மா�க� த��ட�  
�க�ெத�வான அ��ெகா��, ம��ப���, ேபா��� 
பா�கா�பவ�ட� த�கைளேய ெகா����ட 
������றா�க�. ���தவ ��மண வா��ைக எ�ப� 
இ�ப��ப�டதாகேவ இ��க ேவ����ள�.

I ேப��:3:7 (KJV): “7. அ�த�ப� ��ஷ�கேள, மைன�யானவ� 
ெபல�ன<772> பா�டமா����றப��னா�, உ�க� 
ெஜப�க���� தைடவராதப���, ��க� �ேவக�ேதா� 
அவ�க�டேன வா���, உ�க�டேன�ட அவ�க�� ���ய 
�வனா�ய ��ைபைய� �த�த����ெகா���றவ�களான-
ப��னா�, அவ�க���� ெச�யேவ��ய  கன�ைத�<5092>
ெச���க�”.

 த�க�ைடய மைன�க�� ���ய��வ�ைத 
கணவ�மா�க��� ��வ�மா�  ���ட  ��யா�:

கன� : ��ரா�’�  எ��ஹா���  க�கா�ட�� (S t r o n g s 
Exhaustive Concordance) <5092> = ம���
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பல�ன� / வ�வ�ற : ��ரா�’� எ��ஹா��� க�கா�ட�� 
(Strongs Exhaustive Concordance) <772>  = வ�ைமய�ற

������ ச�ர��� ���ய/ச�யான ப�� வ��காதவ�கைள 
கன�ப���� இ�த ேகா�பா�ைட� ���ள வசன�ப�� 
கா����ற�: 

1  ெகா�:12:22-23 (ASV): “22. ச�ர அவயவ�க�� பல�ன <772> 
��ளைவகளா� காண�ப��றைவகேள �க�� 

 கன� அ��ப� எ�ப�, “ம�யாைத�ட�, அ��� 
உ�சக�ட அள�லான ம�யாைத�ட� நட��வ�”. உ�க� 
மைன��� உய��த ம��ைப ெகா��க�;   உ�க��� �க�� 
�ைலேயற�ெப�றதா� காண�ப�� ஏேதா ஒ���� 
ெகா���� ம��ைப �ட ேமலான - ஆனா� �க�� ��பமான 
ம��ைப ெகா��க�. ம�ெறவைர� கா���� அ�கமா� 
பா�கா��, கன�ப���, ம�யாைத�ட� நட���க� - அவைள 
ேபா��� பா�கா���ெகா���க�!  த�க� மைன�ைய 
ம�����ட� ைவ�� அ�கைறயா� கவ����ெகா�ள 
ேவ��� எ�பைத கணவ�மா�க� ஒ� ேபா�� மற�� �ட� 
�டா�.  இ� ஒ� உய� தர வா��ைக �ைறயா��!

Che
rish
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ேவ��யைவகளா����ற�. 23. ேம��, ச�ர  அவயவ�க�� 
கன�னமா�� காண�ப��றைவக��ேக அ�க கன�ைத� <5092> 
ெகா���ேறா�; ந��� இல�சண��லாதைவகேள அ�க 
அல�கார� ெப��.”

 ������ ச�ரமா� ந��ட� இ��பவ�கைள நா� 
கன�ப��த ேவ��ய� அவ�யமா� இ���� ேபா�, நம� 
��மண��� �ல� அ��ெச����ப�யா� உட�ப��ைக 
ெச��ெகா�டவைர நா� கன�ப��த எ�ப� ��யாம� 
ேபா��?   இ�  ����கா��ய அேத வசனேம I ேப��: 3:7 
இ��� உபேயா��க�ப��ற�. அ�க ெபல�ன��ளவ�கைள 
கன�ப���வ� நம� ��மண���� ந�லெதா� உதாரண� / 
எ����கா��. ச�ர அவயவ�க�� கன�னமா��  
காண�ப��றைவக��ேக அ�க கன�ைத� ெகா���ேறா�. 
நம� ��மண உற��� அேத ேபால�தா�!

என� வா��ைக �ைண�� அசாதாரண 
ம��ைப உ�ைமேயா��, மனசா��ேயா�� 
���� ���� ெசா���ெகா�ேட இ��ப� 
எ�ப� எ� உண��கைள ெவ��ப���� 
ேவைள�� அ�ேவ எ� வா��� 
உ��நா�ேபா�ற அ��பைட கா�யமாக 
இ���ற�.  அவ�க� த�கள� தர�ைத 
/ம����ைட ேக��� ெகா�ேட இ��க 
ேவ���. நா� அைத அவ�க��� 
�ைன�ப���� ெகா�ேட இ��க ேவ���.

 இ� �க �க ���யமான ஒ� கா�ய�.  நா� 
ஒ�வ��ெகா�வ� வ��த��� அ�ல� ச�கட��� 
இ����ேபா� - அவ� நம�� எ�வள� �ைலம��� 
உ�ளவரா� இ���றா� எ�பைத நா� நம� வா��ைக� 
�ைண�ட� ெசா��வைத அவ� ேக�க ேவ���, அேத 

¶ÂïçÅ¥D, ¶ì©Ãè©AD tzÍ> Ø>V¦ìA/ ïòÝm© 
Ãö\VuÅD:
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உ�ைமைய ந��ட�� அவ�க� �ைன� ப��த ேவ���. 
இைத� தா� ேவத� நம�� க���ெகா���ற�.

 ேவதாகம� ெகா�ைககைள  ெசய�ப���வத� �ல�  
அ� நம� ��மண உற�� ேபாரா�ட�கைள (அ ) சவா�கைள 
நா� எ�ப� ைகயா��ேறா� எ�பத� ��  ���� கவன� 
ெச����ற�.  அைத ெசய�ப��த ேபாேவா� வா��க�!

 நா� ேக�க�  ��ய �க ���யமான ேக��யா� இ� 
இ����.  ந�ல  �ைறயான க���� ப�மா�ற� இ�ைல 
எ�பைத அைடயாள� க��ெகா�வ� ஒ� கா�ய� எ�றா��, 
அைத� ���� எ�ன ெச�வ� எ�� ேயா��ப�� ம�ெறா� 
கா�ய�.  - இத�ைட�� வா��ைக எ�வள� பரபர�பாகேவா 
அ�ல� எ�ைமயாகேவா மா���டா�� �ட, வா��ைக� 
�ைணேயா��ள க���� ப�மா�ற�, ���ேபா� 
இ��பத�காக ெதாட��� ச�யான� கா�ய�ைத 
ெச��ெகா�ேட இ��ப� எ�ப�� அவ�யமான ஒ��.

 வா��ைக� �ைணேயா� நம� க���� ப�மா�ற��� 
��த� த�ைமையைய நா� ெதாட��� ஆரா��� 
ெகா������ேபா�  இைதேய ச�� தைல�ழா� பா��ேபா�. 
எ� வா��ைக� �ைணேயா� ேப�� ேபா� நா� எ�ன 
ெசா�வ�? எ�� ேக�பத�� ப�லாக “என� �ைண ேப�வைத 
ேக��� ேபா� நா� எ�ன �ைன��ேற�?” எ��ற ேக��ைய 
எ���� பா��கலா�.  இ�  இ�த �ஷய�ைத இ��� ஆழமாக 
ேவெறா� ேகாண��� பா��க� ����! 

 “என� �ைண ேப�வைத ேக��� ேபா� நா� எ�ன 
�ைன��ேற�? எ��ற இ�த� ��ய ேக�� �� ந� கவன�ைத 
ெச���னா�, உ�ைம�� நா� கட�� ெச��� 
அ�பவ�கைள� ���� நம� எ�ண�க� ெம�யாகேவ                 
கைத  கைதயா��  ெசா�ல  ஆர�������.  

�க உ��யான க���� ப�மா�ற� எ�ப�, ��மண��� 
அ����ய��வ� வா��த�. அ� அ�வ�ேபா� க�னமான�� 
�ட.. இைத எ�ப� ����ைம��ள அ�ல� ���ய��வமான 

ஒ�றா� ைவ����ப�?
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 ேசலா (அைமத�ட� ����கேவ��ய) சமய� அ�ல� 
ேநர�:  நம� வா��ைக� �ைண ஒ� ேக��ைய ேக��� 
ெபா�� ந� எ�ண� எ�����ற�?  அ�த� சமய��� நா� 
அைம��ட� இ��� அவ� ேப�வத� �� நம� கவன�ைத� 
ெச����ேறாமா ?   நா� வா�� இ�த உல��  கவன�ைத� 
�தற���� கா�ய�க� அேநக� உ��.  வா��ைக��ைண 
ேப��ேபா� நம� ைகேப�ைய, ெதாைல�கா�� ெப��ைய 
�����ைவ��ேறாமா ?

 ேவைல ெச�வைத ����வ�, ��ைளகேளா� 
�ைளயா�வைத ����வ�, �ைளயா��ெகா����பைத 
����வ�, நா� ெச��ெகா����ப� எ�தைன ெப�ய 
கா�யமாக இ����� அைத ����வ� எ�ப� - �க�� 
���ய��வ� �ைற�த ஒ��. ���தவ ேக��க�  எ��ற 
இ�த ப��ைய தயா��பத�காக நா� அ�கமா� உைழ��ேற�. 
ெப��பா�� ேபா�கா�� (PODCAST)  அ�வலக��� நா� 
ேவைல ெச��ெகா������ேபா�, என� மைன� ���யா 
(Tricia ) எ��ட�  �ல  கா�ய�கைள  கல��  ஆேலா��க 
வ�வா�க�. வழ�கமா� நா� ஏதாவ� ஒ� ேவைல�� ம���� 
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இ��ேப�- அ�ேபா� நா� அவ�ட� “ெகா�ச� 
ெபா����ெகா� அ�ேப- இ�த ��தைனைய நா� மற����� 
��� எ�� �������ேற�” எ�� ெசா�ேவ�. அைத 
ைட� ெச�� ���, �தான��ட� அவ�கைள ���� 
பா��ேப� - இ�ேபா� எ�னா�  கவன��ட� அவ�க� 
ேப�வைத ேக�க����.  இ�ப� இ�லாம�  – “அ�ப�யா 
ெசா��” எ�� �����, நா� ைட� ெச�வைத 
ெதாட���ெகா�ேட இ��தா� எ�ப� இ����?  ��க� எ�ன 
�ைன����க�? அ�த ேநர���, நா� கா� ெகா��� ேக�க 
ேவ��ய� தாேன என��  ���ய�.

 ஆ����ய ���� ெசய�ப���வத�� அ��பைட 
அ��� இர�� வைக உ�� எ�பைத, கவன��� ைவ�க 
ேவ���.  இ�� ஒ�ைற�  ைக��� ம�றைத  ம��ேம 
ெசய�ப���வ� ெப��பா�� நட�க���யேத; ம��ம��, 
இர��� ��� கவன�ைத இழ�� �ட���ய�� சா��யேம.  

 ேவத��� �ற�ப������  3 �தமான அ�ைப ���க 
3 �ேர�க வா��ைதக� இ���ற�. 1. ��யா(Philia)  2. அகாேப 
(Agape) 3. �ேடாேர�  (Storge)-   

உ��யான ��மண�  பர�பர� ஒ�வ� �� 
ஒ�வ��� இ���� ம�யாைத�� �� 

க�ட�ப��ற�.  இேதா� �ட -நா� ெபா�ைமயா� 
ச��� ெகா��� எ�த ஒ� கா�ய�ைத��  

பாச��ட� அரவைண���ெகா���ற ஒ�றாக 
மா���ெகா��� ப��வ�  எ�ேபா�� 
அ�க����ெகா�ேட ேபாகேவ���.

���� ேக�ப� எ��ற ���யமான �ஷய�ைத நா� எ�ப� 
ைகயா�வ�?

 நா�காவ� . இ� ேவத��� அ�க� ஈேரா�  (E R O S )
உபேயா��க�பட��ைல. இ�த� கைட� வா��ைத� பா�ய� 
���லான அ��த��� ெப��பாலான  இட�க�� 
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 இ�� இ���� �த� வா��ைதயான ��யா எ�பத� 
�ல வா��ைத:   

 இ�� கணவ�, மைன� இைட�லான அ��; ெப�ற� 
��ைளக� �தான அ��; ��ைளக���� த� ெப�ேறா� 
�தான அ�� ஆ�யைவ அட���.  இ�த �ைல �க�� 
அ��பைடயான இய�ைகயான உ��ண�ைவ� �����.  
ம�ெறா� வா��ைத�� ெசா�வதானா� இ�  ���ப 
உற�க����ளான பாச�ைத �����.  இேத�த அ�� 
���தவ சேகாதர��வ����� ெபா����.  

 இ�த� ���ப� பாச� எ�ப� அ�றாட ���ப� 
கா�ய�கைள, ேக�, ��ட�, மன�� உ�சாக�, வா��ைக�� 
ேபாரா�ட�கைள ஒ�வ��ெகா�வ� பர�பர� ப�மா�� 
ெகா��� அ�றாட� பழ�க��ட� எ�ேபா�ேம 
இ��கேவ��ய ஒ��. இ�ப��ப�டெதா� அ��  நம��� 
ேவ��யதா� இ���ற�.

அ�� - ��ரா�’� எ��ஹா��� க�கா�ட�� (Strongs 
Exhaustive  Concordance)

#5362- �ளா��ேரா�  (philandros)  -  ம�த� �தான ���ப�; (i.e)
 த�க�ைடய கணவைன ேந��ப� ேபா�ற மைன��� பாச�. 

#5387   �ளா�ேடா�ேகா�  (p h i l o s t o r g o s )  -  ���ப�தா� 
/உற�னைர அரவைண�த� - உ�றா� உற�ன� �தான 
இய�ைகயான பாச� (i.e) சக   ���தவ�  �தான சேகாதர உண��; 
அ�ேபா�ேந��த�.                                                                                                         

#5388- �ேலாெட�ேனா� (philoteknos) - தன� ��ைளக� �தான 
பாச� (i .e )   தா�ைம�� அ��- ெசா�த� ��ைளக� �தான 
அ��.

அ�ய�ப�டா��, உ�ைம�� வசன��� இ�ைல எ�பைத 
�ைன��ெகா�ள ேவ���.
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���:2:4-5 (NKJV): “4. ேதவவசன� ��க�படாதப��� பா�ய 
���க� த�க� ��ஷ�ட���� , த�க� <5362>
��ைளக�ட���� அ���ளவ�க��  5. ெத��த <5388>,
�����ளவ�க��, க���ளவ�க��, ���� 
த������றவ�க��, ந�லவ�க��, த�க� ��ஷ���� 
���ப��றவ�க�மா����ப�, அவ�க���� ப����க�த�க 
ந�கா�ய�கைள� ேபா���றவ�க�மா���க�� ���வய��ள  
���க���� ���ெசா��.” 

இ�ப��ப�ட அ��� அவ�ய�:

 இ�த வசன��� ���ப அ�� எ��� இர�� வைக 
�ேலா� (Filos)  ����� இ���ற�.  இவ�க�ைடேய இ�த 
அ�� இ�ைல எ�� ெசா�ல��ைல, ஆனா�, அ�த இள� 
மைன��� கணவ�� இ�த அ��� �தான கவன�ைத 
இழ���ட� �டா�, ஏென�� இ� நம� ���தவ கடைம (அ) 
ெபா��பாக இ���ற�. இ�த அ�� நம� வா��� 
ைமயமாக��, ெதாட���யாக�� இ��க ேவ���.

 இ�த� ���ப அ�� தா� கணவ� மைன���  
இைட�லான தா�ப��ய உற�� பர�பர� உண��கைள� 
ப�மா��ெகா���ப�, இ�வ���� இைட�� ஓ��. 
ஒ�வ��ெகா�வ� ப�மா��ெகா��� இ�த உண��ைன 
வள����ெகா��த� �க �க அவ�ய�. “நா�  உ�ைன�  
கவ����ெகா��ேற�, � எ�ைன கவ����ெகா�,” 
இ�ப�யா� நா� இ�வ�� ஒ�வைர ம�ெறா�வ� 
கவ����ெகா�ேவா�.  “நா� உன�� ெச� ெகா���ேற�, �  
என�� ெச� ெகா�”,  இ�ப��ப�ட  பர�பர ப�மா�ற� 
ம��ேம ��மண�ைத ஆேரா�யமானதா�, வ�வானதா� 
ைவ��� ெகா���, இ� தா� இ�த ��� வசன�ப���� 
�வ��க�ப�����ற�.
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¶ÂïçÅ¥D, ¶ì©Ãè©AD tzÍ> Ø>V¦ìA/ ïòÝm© 
Ãö\VuÅD:

ந� வா��ைக� �ைண �� ெகா������ அ�� �க�� 
ஆழமானதாக  இ���� ேபா� தா� அவ�க� ேப�வைத 
உ�ைமயாகேவ கவன��ட� ேக�பத�� ந�மா� ����. மாறாக,  
நம� கவன� அ�� இ�லாம� ேபாவ��, ஆ�வ� இ�� 
ேபா���வ�� அ� அவ�க� �� நம������ அ�� �ைற�� 

வ�வத�கான அ��� ஆ��.  இ�த 
மா�தைல நா� அைடயாள� 
க����டா�, உடேன இத�கான� 
ப�கார�ைத ைக�� எ���� ச� 
ெச����டா�, �ற� ���ப� ெப�� 
��ட இ�த அ�ைப �ைன�� நா� தா� 
ெப�ம���� அைட�� வா��ைக� 
�ைண எ�� ெசா���ப�யாக 
இ��ேப�.

 நம� வா��ைக� �ைண ஏதாவ� ஒ� கா�ய�ைத ந� 
கவன���� ெகா�� வ��ேபா�,  நா� அத�� எ�ப� 
ம�ெமா� ���ேறா�? அைரமன�ட� ப�� அ��தா�,  நம� 
ப�மா�ற�� அைர மன�ட� தா� இ����. எ�லாேம 

 இ��த� கா�ய�ைத� ����� ����க 
ேவ���. ����, ���� அைத ஆராய 
ேவ���, அ�ேபா� எைதயா��� 
க�����தா� உடேன அதைன� ச� 
ெச��ெகா�ளேவ���. �ல ேநர�க�� இ�த 

அைரமன�ட� ெச�ய�ப�மா��,  
அ�� மனதார  ெச�ய�ப�வ� எ�� 
எ��� இ��கா�.  ப��ப�யாக 
நா� எ�� இ��க ேவ��ேமா அ�த 
�தான���� ேநெர�ராக ேபா��-
ெகா�ேட இ��ேபா�.  
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�த�ைமயான அ�ைப நா� உணரேவ மா�ேடா�.  அ����� 
நா� எ�ேக ேபா�ேறா�?

           ந� �ைண�ட� இ��� ப���� எ�ன �ைட��� 
எ�� எ�� பா��காம� அவைர ந�மா� ��மானவைர 
ேந��பேத ��மண ப�த����� அத� வள������ 
அ��பாரமாக இ����.

 இ� ஒ� த�னலம�ற அ��. எைத�� ைகமாறாக 
ெப��� ெகா��� எ�ணேம இ�லாத இர�க��டனான க��.  
நா� �வைன� ெப���ெகா��� ெபா��டாக,  தன� ஒேர 
�மாரைன� ப�யாக� த�த நம� ேதவ�ைடய அ��              
இ�தைகய த�னலம�ற அ�� எ�பைத �ள��� கா��யாகேவ 
இ���ற�. எைதயா���  ெப���ெகா�ேவா� எ��ற 
எ�ணேம  இ�லாம� ெகா���� த�ைம இ� .  இேத 
ேபா�ற� தா� இேய��� அ���.  ைகமாறாக� தா� 
எைதயாவ� ெப��� ெகா�ேவா� எ��ற எ��பா��� ஏ�� 
இ�லாமேலேய அவ� ெகா��தா�. அவர� ஊ�ய� ��வ�� 
இ� ேபா�ற  �ைல�� வா��ப� ஜன�க���� ேபா��தா�. 

 இ�ப��ப�ட இர�க��ள தயாள அ�ைப� ���� 
இர��  உதாரண�கைள�  பா��ேபா�:

அ��: ��ரா�’� எ��ஹா��� க�கா�டன�  (S t r o n g s 
Exhaustive Concordance) #25 = அகா�ேபா (agapao) ேந��ப� (ச�தாய 
����/தா��க ����)

அ��: ��ரா�’� எ��ஹா��� க�கா�டன� (S t r o n g s 
Exhaustive Concordance) #26 = அகாேப அ�� (i.e) பாச� அ�ல� 
இர�க�; �ேசஷமா� (பல�த) அ��� ����

உ�க� �ைண�� �த�ட� ெகா��பத� 
�� தா�, உ��யான ��மண� 

க�ட�ப��ற�.
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ேயாவா� 15:12  (NASB) “12 நா� உ�க�� ����ற� அ�பா <25>
ேபால ��க�� ஒ�வ�ெலா�வ� ���கேவ��-அ�பா<25>
ெம�பேத எ��ைடய க�பைனயா ����ற�”.  

எேப�ய�: 5:25 (NASB): “25 ��ஷ�கேள, உ�க� மைன�க�� 
அ��<25> அ��  ���க�; அ�ப�ேய ������ சைப�� 
<25>����”.

ஆ�:2:24: (NASB) “24 - இ����த� ��ஷ� த� தக�பைன�� 
த� தாைய�� ���, த� மைன�ேயாேட இைச����பா�; 
அவ�க� ஒேர மா�சமா���பா�க�.”

 இ� ஒ� ப���ைர  இ�ைல  - இ� என� க�பைனயா� 
இ���ற�.  நா� ேந��பைத ��க� பா��த வ�ணேம, 
��க�� ேந���க�! ��க��  ஒ�வ�ெலா�வ� 
அ�பா���க� - உதாரணமா�- இத��� ச�� ��னதாக இேய� 
அ�ேபா�தல�க�� கா�கைள� க��ன� ேபால,   இ�த� 
கா�ய�� எைத�� ைகமாறாக� ெப��� ெகா�ேவா� எ��  
�ைன�காம� ெகா���� உண�ைவ ெகா�டதாகேவ 
இ���ற�. 

  �ேழ உ�ள உதாரண� இேய� ��ைவ�� 
அைறய�ப�வத�� �� இர�� நட�த�:

த�னலம�ற அ���� ஒ� எ����கா��:

 கணவ� த�மைன�ைய, எ��பா���க� ஏ�� அ�ற 
ஒ�வ�� பாைதயாகேவ - எைத�� ���ப� ெப�ேவாமா 
எ��ற கவைலேய இ�லாத அ�ைபேய  ெச��தேவ���. 
இ�ேவ அ�த உய�தர அ�� �ைல.   

 அ�வா� இைச�� வா�வத�� எ�த  ஒ� �ப�தைன�� 
இ�ைல. ஒ�வ�� ெகா�வ� ேமாத�� இ���� ேபா� நா�க� 
இைச�� வா��ேறா�, உற��ைற ந�ல �த��� 

 இ��த த�னலம�ற அ�ைபேய, ெம�யான ��மண 
உட�பா��� அ��ைக  ெவ��ப���� : 
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ேபா��ெகா�����ற�, எ�க���� ந�ல க���� 
ப�மா�ற�� உ�� எ�� நா� ெசா��� ெகா�ள ��யா�. 
��மண� எ�ப� வா�நா� ��வ�� கைட���க ேவ��ய 
ஒ� �ப�தைனயாக இ���ற� எ�� தா� 
ெசா�ல�ப�����ற�, கா�ய�க� எ�ப� இ��தா�� நா� 
ெச�ேத �ரேவ�� இ����ற�. ���ைல எ�ப��ப�டதாக 
இ��தா��,  ந� வா��ைக� �ைண எத��ேம நம��� ����� 
ெச�பவராக இ�ைல எ�றா��, அவ�க�ட� நா� இைச�� 
தா� வாழேவ���.

 இைத� ெசய�ப���வ� அ�ல� சா��ப� �க�� 
க�ன�. ஏென��, நம� வா��ைக� �ைணேயாடான க���� 
ப�மா�ற�க� �க�� இய�பான�� கால� ��வ�� 
ெதாட���யாக நட��� ஒ�றாக�� இ����ற�.  இ�தா� 
இ�� உ�ள ��க� -  அ�தமா� இைத ெசய�ப��த நா� 
�ய�வைத� கா����, ெவ� சாதாரணமாகேவ 
ைகயா�����ேறா�. கவன��ட� க�சைனேயா� க��ைத� 
ப�மா��  ெகா�வைத ���� நா� அ���� பா����ெபா��, 
அைத இ�த த�னலம�ற அ�� எ�ற �த��� இைத� ���� 
���ேபா�. 

எ� �ைண�� நா� ெச� சா��ப�� என�� இ��க ேவ��ய 
உடன�யான க�சைன��ள அ���ைற�� என��� த��ப�ட 
�ைற�� உ�ைமயாகேவ ��க� இ��பதா� நா� க�� 
ெகா��� ேபா�-இத�கான அ��த அ�ைய நா� எ���� 
அவ�ய��� இ���ேற�. இேய� என�� கா��ய அேத அ�ைப 

¶ÂïçÅ¥D, ¶ì©Ãè©AD tzÍ> Ø>V¦ìA/ ïòÝm© 
Ãö\VuÅD:

நா� எனதா��� ெகா�ளேவ���- 
எ��ட���� எைத�� ைகமாறாக 
எ��பா��காம� - எ� ெசா�த� 
ெத���ைம�� ம����� வா��ைக� 
�ைணேயா� இைச�� வா��ேத �ர ேவ��� 
எ��ற எ�ண���- என�� அ��க�ப�ட 
அேத அ�ைப நா� ெச��த ேவ���.    
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 இ�த� த�ண��� நம�� நம� �ைண�� �� பாச� 
இ�ைல எ�றா�- நம� ���ைல எ�னவாக இ����� 
இேய� ந�ைம �ேந��காம� ேபா���தா� எ�ப� இ���� 
எ�� ������ பா��கேவ���. நம� �ைணைய நா�� இ� 
ேபா�ேற அ�� ெச�ய ேவ���. ந�  உற�� இ�த� பாச� 
எ�ேபா�ேம �ைல������ப�யா� நா� ெதாட��� �ய�� 
ெச�� ெகா�ேட இ��கேவ���. இ�த  �ய��ைய ைக��� 
�டா��க�- இ�ன�� ேமேல ேபா��ெகா�ேட இ��க�- 
இேய�ைவ� ேபா� ேமலானெதா� வா��ைகைய வா��க�. 
இைத  நா� இ��� உண��� ெகா�ள ��ைல எ�றா�, இேய� 
நம�� எ�ன ெச�தாேரா அைதேய நா�� ெச�ேவா�. இேய� 
ஒ�  ேபா�� ந�ைம ேந��பைத ����வேத இ�ைல.  நா� 
பாவ� ெச�� ��� ம���� ேக��� ேபா� �ட. -  அவ� 
இ��� எ�ேபா�� ேபாலேவ அ�� ெச��றா�. இ�  எ�தைன 
அ�ைமயான�. இைதேய நா�� ந� �ைண�� வழ�கமா�,  
ெதாட��� ெச�யேவ���. இ�த �ேசஷமான அ�ைப� 
ெச��த ��ய��ைலேய எ��  நா� உண�� ேபா�, இேய� 
எ�ன ெச�தாேரா அைதேய நா�� ெச���ட ேவ���. 
இ�ப�யா� நம� ��மண���  இர��  வைகயான அ�� 
��ைய ெச��ெகா�����ற�.     

 க��ைத� ப�மா��ெகா�வ�� நம���ள �ரம�ைத 
உண��ேபா�, ந��� எ�தைன�ேப� நம�ெக�� ஒ� 
வா��ைக� �ைண இ��ப�� நம�� இ���� ந�ைமக�, 
வா���க�, ச�ைகக� அ�ல� உ�ைமக� ���� அ�த 
இட��ேலேய ��� �தா��� ��������ேறா�?

�ரச��  4: 9-12 (N A S B ) :  “ 9 .  ஒ��யா���ப��� இ�வ� 
�����ப� நல�; அவ�க�ைடய �ரயாச��னா� அவ�க��� 
ந�ல பல��டா��.  10.  ஒ�வ� ���தா� அவ� உடனா� 
அவைன� �����வா�; ஒ��யா���� ���றவ��� 
ஐேயா, அவைன� ����ட� �ைண��ைலேய.  11.  
இர��ேபரா�� ப����ெகா����தா� அவ�க���� 
���டா��; ஒ��யா����றவ���� ���டாவ� 
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எ�ப�?  12.  ஒ�வைன யாதாெமா�வ� 
ேம�ெகா�ள வ�தா� இ�வ�� அவ��� 
எ������கலா�; ������ ���ரமா� 
அறா�.”

 ������ எ�ப� நா��, நம� 
வா��ைக� �ைண��, எ�லா� வ�ல 
ேதவ�� ��� நா� ெச��ெகா�ட 
உட�ப��ைக�� எ�� நம�� உண����ற�. 
�க�� உ��யான ப�த�ைத உ�டா��வ� 
இ�த  ���� ேச��த �����ேல. 

 நம� வா��ைக� �ைணைய �ைன��� ேபா�, ந�ைம 
இைண������ அ�த ெத��க� ��ைபைய� ���� 
������ பா��கேவ���! அ�த  ெத��க ��ைப�� 
வ�லைமைய ����� ����� பா��கேவ���. இதனா� 
நம�� �ைட������ �லா��ய�கைள எ�� 
பா��கேவ���. இைவகைள அல��யமா� ஒ����ட 
ேவ�டா�. இத�� அ����ய��வ� ெகா���  நம� 
�ைன�� ������� ெகா�ள ேவ���. 

 நம� �ைணைய ேந��க ப�ேவ� வ�க� உ�ெட��    
நா� உண���ெகா�வத� �ல�, நம��ைடேய உ�ள க��� 
ேவ�பா�கைள ச�ெச�� ெகா�வத��� அேநக வ�க� உ�� 
எ�பைத�� ����ெகா�ளலா�.   

 நா� ேந��க�பட��ைல  எ�� உண��� ��டா� 
கா�ய�ைத� ைக�����வ��, ��வா���டலா� எ��ற 
எ�ண� வ�வ�� �க�� எ��.  இத��ேம� ந���ைக 
இ�ைல அ�ல� எ�வா��� �க�ெப�ய தவ� இ� அ�ல� 
இ�ப� நட�பத�� நா� எ�த வைக�� ெபா��தமானவ� எ�ற 

 இத�� ேம� கா� ெகா��� ேக�கேவ�டா�,  
�ல��ெகா�ளலா� அ�ல� இேதா� ைக����டலா� எ�� 
�ைன��� �ைலைய எ��� ஒ� த�ண� வ��ேபா� எ�ன 
நட���?
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எ�ண�க� நம�� வ�வ� �க�� இய�பான  ஒ��.  
இ�ப��ப�ட த�ைம�ப���த� இதயவாசைல  
���ெகா��� �ைல���  ������.  இ�ப� நட�� ��ட 
��� இைத ச�ெச�ய ��ர �ய��க�  எ��க 
ேவ��யதா���� . இ� உலக��� சகஜமா� நட��ற  ஒ��.  
நாேமா   இ�ப��ப�ட  ��வா��த�, ைக�����த� 
����  ஜா��ரைதயாக   இ��க ேவ���. 

 அ��ப��க�ப�ட  ெபா����ள ���தவ��ேகா 
இ�ப��ப�ட கா�ய�க� �க�� அ�தானைவயாகேவ 
இ��கேவ���.  ஆனா� நம� �ைணயானவ� தன� ேகார 
�க�ைத�  கா��� ேபா�  நா� எ�ன ெச�வ�?  ���ப 
அ��� �ைண��� ���ய��வ� ���� ேவத��� 
�ள�க�ப������ மாெப�� கா��ைய   நா� பா��கலா�.  

 ���ப அ��� �ைறபா�ைட பாவ��� ஆழ���� 
அைடயாளமாக��, கைட� கால���கான அைடயாளமாக��, 
இர�� இட�க�� ����கா�ட� ப�����ற�:

ேராம: 1:28,31 (N A S B ) :  “ 2 8  ேதவைன அ��� அ�ைவ� 
ப���ெகா����க அவ�க��� மன��லா���தப�யா�, 
தகாதைவகைள� ெச���ப�, ேதவ� அவ�கைள� ேகடான 
��ைத�� ஒ���ெகா��தா�. 31 உண���லாதவ�க�மா�, 
உட�ப��ைககைள ���றவ�க�மா�,  �பாவ 
அ���லாதவ�க�மா� <794>, இண�காதவ�க�மா�, 
இர�க��லாதவ�க�மா� இ���றா�க�”.

உண���லாதவ�/அ���லாதவ� : ��ரா�’� எ��ஹா��� 
க�கா�ட�� (Strongs Exhaustive Concordance) # 794 அ�ட�ேகா� 
(astorgos) - உற�கேளாடான அ���� ப�� ெவ���, �பாவ 
அ���லாைம

உண���லாதவ� /அ���லாதவ� : தாய� '� ��� -ஆ��ல  
ெல��க� Thayer's Greek-English Lexicon #794 astorgos; �பாவ 
அ���லாதவ� (���ப அ���லாதவ�)
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 கட�த கால��� அ�ேபா�தல� ப���  நா�க�� 
அவ� த�ைன�  ��� உ�ள �ர��த உலக�ைத� ���� 
எ�த��, உ�� கவ��க�� ெச�தா�.  இ�த� �ர���  
ஆழ���� �க ���யமான அ��� ���ப��� அ�� 
இ�லாைமேய எ�� ��னா�.  இ� ஒ� மாெப�� ��றசா�� 
அ�லவா!   நா� தவறான பாைத�� இ���ேறா� எ�� 
எ�ச���� ஒ�யாக�� இ�  இ���ற� எ�பைத 
பா����ேபா� இ��� ஆ�ச�யமாக இ���ற�.  
இ�ப��ப�ட �ைல��� நா� ������டா� நா� நம� 
��மண வா��� எ�த ஒ� ந�ைமைய�ேம அ�ப��க 
��யா�.  

 இ�ேக��  அேத  �ேர�க  வா��ைதயான ( a s t o r g o s ) 
அ�ட�ேகா�;    �பாவ அ���லாதவ� (���ப அ���லாதவ�)
எ�பைத நா� பா���ேறா�- அேத ���ப அ�ப�ற �ைலைம.  
நா� ந�ைம� ����� பா���� ேபா�, இ�கால�� ச�த�யா�,  
ப�ேவ� வ�க�� இ�த ���க�த�சன�ைத �க எ�தாக 
�ைறேவ�����றா�க�. ���ப அ�ப�ற இ�த  �ைலைய, 
ந�ைம �����ள உலக��� அேநக இட�க�� நா� இ�ேபா� 
பா���ேறா�.

 எ� �ைணேயா� எ�ைன� ெதாட���ப��� 
பா����ேபா�,  இ��லக��� ெந��க�க��� நா� 
ப���ேபா� ���ேறனா?

 இைதேய ���கத�சன க�ேணா�ட��� ��� நா� 
இைத பா��ேபா�:  

2 �ேமா 3:1-3 (N A B S ) :  “ ேம��, கைட�நா�க�� 
ெகா�யகால�க� வ�ெம�� அ�வாயாக. 2 எ�ப�ெய��, 
ம�ஷ�க� த���யரா��, பண���யரா��, ����காரரா��, 
அக�ைத��ளவ�களா��, ����றவ�களா��, தா� தக�ப� 
மா���� ��� ப�யாதவ�களா��, ந��ய�யாதவ�களா��, 
ப���த��லாதவ�களா��, 3 �பாவ அ���லாதவ�களா�� 
<794>, இண�காதவ�களா��, அவ�� ெச��றவ� களா��, 
இ�ைசயட�க��லாதவ�களா��, ெகா�ைம��ளவ�களா��, 
ந�ேலாைர� பைக��றவ�களா��,”
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 நா� இ�த� ���கத�சன வா��ைதகைள  
�ைறேவ���ேறாமா ?  அ�ப�யா� நா� ெச�ேவாமா��, அ� 
�க�� ேமாசமாக / பய�கரமாக  இ����.  இைத நா� ெச�ய 
����வ��ைல!  �க�� ேமலான, உ��யான, அ�க 
உய�வான ஒ���கா� உ��யா� ��கேவ��� எ���, 
ேமலான உயர����� ெச�ல, அ�கமா� ந�ைமக� 
ெகா��க�ப������ நா ேமா,  இ�ப�யான தா��த பாைத�� 
ேபாவ� ச� அ�ல.

 ந� �ைணேயா� க��ைத� ப�மாறேவா அ�ல�  
ஊ�க�ேதா� கா� ெகா����  ேக�கேவா ேவ��ய 
த�ண���, நா� அைத�  �ற�க��கேவா, ஒ��கேவா �டா�.  
நா� எ�ப� உண��ேறா� எ�ப� ���யமான� தா�, ஆனா�, 
��மணமா���ள �ழ�ேலா அ�ல�  ��மண 
உட�ப��ைக�ேலா இ� ம��ேம �க�� ���யமானதாக 
இ��கா�. நம� வா��ைக �ைணைய கன�ப���வ� / 
அவ���  ம�யாைத அ��ப� தா� �க�� ���ய�.  இைத நா� 
எ�ப� ெச�வ� ?

 �க��  உ�சாகம�ற �ைல�� நா� இ��தா�ேம, 
ெபா�ைமயா��, ேதவ ��ைபயா�� இைத ெச�ய����.  
அவம�யாைதேயா�  நட�க நம�� அ�ம� இ�ைல.  

 இேய�வானவ�  ேபா��த  ெபா�வான ேகா�பா�க� 
நம� ��மண�க���� ெபா��தமானைவகளா��.

 வா��ைக� �ைணேயா� க��� ேவ�பா��� இ���� 
ேபா� இைத �ய�����பா��க�:

ம�:5:43-44 (NASB): “43.  உன�க��தவைன� ,உ� �ேந���<25>
ச���ைவ� பைக�பாயாக எ�� ெசா�ல�ப�டைத� 
ேக���ப�������க�. 44. நா� உ�க���� ெசா���ேற�, 
உ�க� ச����கைள� ; உ�கைள� �ேந���க�<25>
ச���றவ�கைள ஆ��வ���க�; உ�கைள� பைக��றவ�க��� 
ந�ைம ெச���க�; உ�கைள �����றவ�க��காக�� 
உ�கைள� ��ப�ப����றவ�க��காக�� ெஜப� 
ப���க�.”
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 ந� பைகவைர�� ேந���� ���தவ �ணா�சய�ைத� 
ெப�க�ப��� / வள����ெகா���  ேவைல�� நா� 
இ��ேபாமா�� - க��� ேவ�பா��� இ���� ந� 
வா��ைக�  �ைணைய��  ேந��க நா� ஏ� �ய���க �டா�?  
இ�ேக� ெசா�ல�ப������ அ�� த�னலம�ற, 
இர�க��டனான அ��. ஏென��, நம�� ���ப அ��� 
இ��கேவ��ய ஒ� இதமான உண�� இ�த க�ட��� நம��� 
இ�லாம� ேபா���க����.

 ��சயமா� இ�த� ���ப அ�ைப நம� �ேரா�க�ட� 
ப�ர��யா�, ஆனா�, இேய� அவ�கைள ேந��த� ேபாலேவ 
நா�� ேந��க தயாராக இ��கேவ���, ஏென�� இேய� 
அவ�க��கா�� ம��தா�.  நம� �ேரா�கைள�� ேந��க நா� 
ஒ�ேவைள �ய�� ெச�� ெகா����ேபாமா�� நம�� 
�க�� ெந��கமானவரா�ய நம� வா��ைக� �ைணைய 
ேந��க நா� எ�வளவாக �ய�� ெச�யேவ��� ?  நா� இைத 
இ�வைர உணரா���ேபாமானா�, இேய� எைத� ெச�தாேரா 
அைதேய நா�� ெச�ய, இ�ேபாேத இத�கான �ய��ைய 
ஆர���ேபா�

 உ��ட� ஒ����க�ப�ட� கா�ய�ைத� ���� 
��ரமா� � கவனமா� ைக�ெகா�ள ேவ��ய �த� ���� 
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இேய� (�ேசஷமா� உவைமக�� )ேப�ய ம�ெறா� ெபா�வான 
ேகா�பா�:

��கா: 16:10 (N A S B ) :  “ 1 0 . ெகா�ச��ேல உ�ைம��ளவ� 
அேநக���� உ�ைம��ளவனா����றா�, ெகா�ச��ேல 
அ����ளவ�  அேநக���� அ����ளவனா����றா�.” 

 ேதவனா� ெகா��க�ப�ட ��மண  உட�ப��ைக - 
ெபா���ட� கைட����க நம� ைகக�� 
ஒ����க�ப�����ற�.  இைத  நா� எ�ப�� ெச��ேறா�? 
எ�லா �ைலக��� நா� இ�� உ�ைம உ�ளவ�களா�  
இ���ேறாமா? “எ�ன  இ��தா�� அவைள நா� 
ஏமா�ற��ைல….” எ�� �ல� ெபா�வாக ெசா�வைத� 
ேக�����ேறா� – இ� தா�  நம� ேந�ைமையைய �வ��க 
ேவ��ய �ைறயா?  இ�ப��ப�ட ஒ� இட��� 
ெதாட��ேனாமா�� எ�றா�, நா� �ர�சைன��  
இ����ேறா� எ�ேற அ��த�.  இ�ப�யான  �ைல�� நா� 
இ��தா�, ��ரமா� ���� ந� ���தவைர க������ 
அவ�க�ட� இைத������ ேபசேவ���.  

 “���தவ ��மண���கான வ�கா��”யாக  
இ��பத�காகேவ �ேசஷமா� வ�வைம�க�ப�ட� ேபா� 
இ���� அ��த ப��ைய ���� நா� ஆேலா��ேபா�.  

இ� �க�� ஆப�தான� .  �ைற�த ப�ச� ேமேல  
ெசா�ல�ப�ட வா��ய� ேபா� நட���ட �டா�.  நா� இ�த 

�ைல��� �ைழ�� அ�த ��டேம  ப��த��ஆ�ைக ெச�ய 
ஆர�������.  இ� அ�ைவ, அ����ைய,  மன 

அைம���ைம��  வ� வ������. இ�த  
மனச�கட������ ெவ�ேய வ�வ� �க�� க�ன�.  நம��  
உட�ப��ைக��  உ�� அ��க�ப�����ற�, ஆகேவ தா� 

இைத நா� ெச�யேவ�� இ���ற�

 நம� சேகாதர�க�ட��� கா��� அேத அ�ைப நம� 
வா��ைக�  �ைண�ட��  ெகா���க�:

 I  ேப�� 3:8-9 (N K J V ) :  “ 8 . ேம��, ��கெள�லா�� 
ஒ�மன�ப�டவ�க��, இர�க ��ளவ�க��, சேகாதர <5361> 
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�ேநக��ளவ�க�� மன உ��க��ளவ�க��, 
இண�க��ளவ�க�மா����, 9.�ைம��� �ைமைய��, 
உதாசன���� உதாசன�ைத�� ச��க�டாம�, அத��� ப�லாக, 
��க� ஆ��வாத�ைத� �த�த���� ெகா���ப� 
அைழ�க�ப�����றவ�கெள�� அ���, ஆ��வ���க�”.

சேகாதர� : ��ரா�’� எ��ஹா��� க�கா�ட�� (Strongs 
Exhaustive Concordance) #5361 �லெட�ேபா� (philadelphos); 

சேகாதர� �தான பாச�
(எ.கா): உட��ற��க�; சேகாதரைர ேபா� �ேந��ப�  

எ� வா��ைக�  �ைண �� நா� 
அ�கைற ெகா�ளா��� நா� 

ேதவனா� எ�ப� �யாய� 
���க�ப�ேவ� ?

 உ�வ� ���� இ�ப��ப�டெதா�� ேக��ைய ஒ� 
���தவராக ந�ைம� ேக���ெகா�ள தயாராக 
இ��கேவ���.  நம��� �ர�சைனக� இ��தாேலா அ�ல� 
ெப��பாலான ேநர��� ேகாபமாக இ��பேதா அ�ல� 
அ��க� க����கைள� ப�மா��ெகா�ளாம� இ��பேதா 
இ���மானா�, இ�த� ேக��ைய நா� நம�ேக 
ேக���ெகா�ளலா�.  ேவத� ெசா��ற�… ��க� 
ஆ��வாத�ைத� �த�த���� ெகா���ப� 
அைழ�க�ப�����றவ�கெள�� அ���, ஆ��வ���க�.  
இத�� எ�ராக நா� எ�ப� ெசய�பட�ேபா�ேறா�? 
�ேநக��ளவ�க�� மன உ��க��ளவ�க��, 
இண�க��ளவ�க�மா����, �ைம��� �ைமைய��, 
உதாசன���� உதாசன�ைத�� ச��க�டாம�, எ�லா�� 
ஒ�மன�ப�டவ�க��, இர�க��ளவ�க��, சேகாதர 
�ேநக��ளவ�க�மா� நா� இ��கேவ���.  ம�ப��� 
அேத� ���ப அ�ைபேய இ� ����ற�.  நா� அ��த��� 
ெச�ய ேவ��ய கா�ய�க� பலவ�ைற இ�த வசன� நம�� 
ெசா���ற�.  ��மண�ைத�� க��� பர�பர உைரயாடைல�� 
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���� நா� ேப�� ேபா�- அ� ��சயமா� �க�� ப��ரணமான 
ஒ�றாக இ��கேவ��� எ�ப��ைல, ஆனா� அேதசமய� 
நம� ��மண� பல� த�� ஒ�றாக இ��கேவ���.  அ�தா� 
இ�� உ�ள �க ���யமான கா�ய�.  நம� �ைண ந� �� 
கா��� நட�ைத ந�ல��, �க� ச�யான�மாக  இ���� 
ப�ச��� அ� நம�� இ��� பய��ள ���தவ 
வா��ைகைய�  ெகா����.

����ய� 2:2-4 (N A S B ) :  “ 2  ��க� ஏக ��ைத�� ஏக 
அ��<26>��ளவ�களா����, இைச�த ஆ��மா�களா� 
ஒ�ைறேய �����, எ� ச�ேதாஷ�ைத �ைறவா���க�.  3. 
ஒ�ைற�� வா�னாலாவ� ��ெப�ைம�னாலாவ� 
ெச�யாம�, மன�தா�ைம�னாேல ஒ�வைரெயா�வ� 
த�க��� ேம�ைமயானவ�களாக எ�ண�கட��க�. 4. 
அவனவ� தன�கானைவகைளய�ல, �ற��கானவகைள�� 
ேநா��வானாக”.

 நா� சேகாதர�கைள எ�ப� நட�த ேவ��� எ�� இ�� 
ெசா�ல�ப�����ற� எ�பைத நா� அ�ேவா�.  இ�����, 
ந�ைம�கா����, நம� ேகாப�ைத� கா����, �ர��ைய� 
கா����, எ��சைல�கா���� அ�க ���ய��வ� 
வா��தவ�களாக நா� நம� வா��ைக� �ைணைய நட��வைத 
அவ� ச�யாக �����ெகா�ள��ைல எ�றா�, அ�த கா�ய� 
நம�� ம�ெறா� ெவ��ச�ைத� ெகா����.  அ�ெபா�� 
இைத, சேகாதர�ட� நா� நட��ெகா��� �தமாகேவ �த�� 
��ைபேயா��, கன�ேதா��  எ��ெகா�ேவா�. 

 நா� இ�த� கா�ய�கைள� ���� ேயா����-
ெகா������ ேபா�, எ� தைல�� எ�ன 
ஓ��ெகா�����ற� ?  எ�ன  ஓ��ெகா����க ேவ���?  
இ�த  வசன�ைத வா���� ேபா� நா� எ�வளவா�  
�தா��கேவ���, எ�வளவா� அ�ச���� ேபாகேவ���, 
எ�வள� கவனமா� ெச� சா��கேவ���, எ�வளவா� இைத 
ம��கேவ��� ?

 நம� ��மண வா��ைக�கான வ�கா��யா��  
அ��தெதா� வசன� ப��: 
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 ந� வா�நா� ��வ�� நம� வா��ைக�  �ைணேயா� 
வாழ நா� உட�ப��ைக ெச�����ேறா�.  இத� அ��த� 
எ�னெவ��, நம�� அவ�  தா� �க �க �ேசஷமான ம�த� 
அ�ல� ம��.   அ�த உட�ப��ைகேய  இ� தா�.   அைத 
வா�����ேவாேம.  

அ�:18:2-3  (N A S B ) : ”  2 .   �தெர�லா�� ேராமா��ைய 
����ேபா��ப� �ல���ராய� க�டைள��டப��னாேல, 
இ�தா�யா����� ��தா� வ����த ெபா��ேதச�தானா�ய 
ஆ���லா எ��� நா��ள ஒ� �தைன�� அவ� 
மைன�யா�ய �����லாைவ�� அ�ேக க��, 
அவ�க�ட����� ேபானா�. 3. அவ�க� �டார�ப���ற 
ெதா�லா�களா���தா�க�; தா�� அ�த� ெதா�� 

ïkªxD, ØÃV®©AD WçÅÍ> ïòÝm© Ãö\VuÅD

எ� வா��ைக� �ைணேயா� என�� எ�ன� �ர�சைன 
இ��தா�� அைவக� எ�லாவ�ைற�� ஒ���� த����� 
அைத ெப�� ப��தாம� இ��க ���� எ�பைத நா� 
ெத�வா�� ����ெகா�ளேவ���. நா�  இ�வ�ண� ெச�ய 

ேவ��� என உண��ேபா�, எ� 
பைகவைன�� ேந���� ப� இேய� 
என��� க���த அேத �யநலம�ற அ�ைப 
நா� ஈடாக� கா���கேவ���.  என� 
வா��ைக� �ைண ேவ� எைத�கா���� 
�க�� �ேசஷமானவ� எ�பைத உண���, 
உட� சேகாதர�ட� நட�� ெகா�ளேவ��ய 
அ����த��ப�ேய எ� வா��ைக� 
�ைண�ட�� கா���க  நா���பட 
ேவ���.

 க��த��� ஊ�ய� ெச�வ� ேபாலேவ உ�க� 
வா��ைக� �ைண�ட� இைண�� ெசய�ப�வ� தா� 
��மண���� �க� �ற�தெதா�  உதாரணமா� நம�� 
கா�ட�பட�ப��ற�:
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ெச��றவனானப��னாேல அவ�க�ட���  த�� ேவைல 
ெச��ெகா�� வ�தா�”.

 �க�� �றைமயா�� ேபச���யவனான அ�ெபா�ேலா 
ேபாதைன ெச�வத�காக எேப� ப�டண���� வ�தா�.  ஆனா� 
அவ�  ���தவ ேகா�பா�க�� ைகேத��தவனாக 
இ��க��ைல:

அ�. 18:25-26  (NASB): “25. அவ� க��த�ைடய மா��க��ேல 
உபேத��க�ப��, ேயாவா� ெகா��த �நான�ைத மா��ர� 
அ��தவனா����, ஆ��� அன��ளவனா�� க��த��� 
அ��தைவகைள� ��டமா�� ேபாதக�ப��� ெகா�� 
வ�தா�. 26.அவ� ெஜபஆலய��� ைத�யமா�� 
ேபச�ெதாட��னேபா�, ஆ���லா��, �����லா�� அவ� 
ேப��றைத� ேக��, அவைன� ேச���� ெகா��, ேதவ�ைடய 
மா��க�ைத அ�க ��டமா� அவ��� �வ���� 
கா���தா�க�”.

 ஆ���லா��, �����லா�� ேரா� நகர�ைத  ��� 
�ர�த�ப����தா�க�.   ப�� அ�ேபா�தல� அவ�க�ட� 
த�� இ���,  �டார ேவைலகைள  அவ�க�ட� ேச��� 

 ந�ெச��ைய �க அ��தமாக வழ���ெகா����த 

ெச��ெகா��,  
அவ�க��� 

ந�ெச��ைய�� ப���� 
ெகா����தா�.  ��� 

அவ�க� அவ�ட� 
எேப�  ப�டண���� 
ெச�றா�க�.  அவ�க� 

ப��ட� �க�� 
ெந��கமானவ�களா� 
இ��தா�க�,  அவ�� 

அவ�க�ட� அ�ப�ேய 
இ��தா�.  

40 



அ�த அ��தமான 
ேப�சாளைன த�ேய 

அைழ��, இேய��� 
ஞான�நான� 

ேபா�ற - அவ��� 
ெத�யாத இ��� 

அேநக   ச��ய�கைள 
���� �க�� 

அைமதேலா��, 
தா�ைமேயா�� 

இவ�க�                  
இ�வ�� 

ெசா�னா�க�.  இ� 
அவைர இ���  

ேராம� 16: 3-5 (N A S B ) :  " 3 .  ���� இேய����� எ� 
உட�ேவைலயா�களா�ய �����லாைள�� ஆ���லாைவ�� 
வா����க�. 4 அவ�க� எ� �ராண��காக� த�க� க��ைத� 
ெகா��தவ�க�; ….. 5. அவ�க�ைடய ���ேல ��வ��ற 
சைபைய�� வா����க�. அகாயா�ேல ������� 
�த�பலனா�ய எ� ��யமான  எ�பென�ைத வா����க�”.

 இவ�க� இ�வ�� தன�கா�� த�க�ைடய உ�ைரேய 
பணய� ைவ�தா�க� எ�� அ�ேபா�தல� ப��  ���றா�. 
அவ�க� ���ேதா�ப�� �ற�தவ�களா��,  ஆராதைன�� 
கல�� ெகா���ப� சேகாதர�கைள� த�க� ����� ���� 
அைழ��றவ�களா�� இ��தா�க�.  

 அவ�க� இ�வ�� ேச��� வ�நட���றவ�களாக�� 
��ேசஷெம��� மாெப�� கா�ய���கா� ஆப��கைள 

�ற�த ேபாதைனயாளராக �ற�த ேபாதைனயாளராக 
ெச���.  ெச���.  

�ற�த ேபாதைனயாளராக 
ெச���.  

 ஆ���லா��, �����லா�� ேவத��� உ�ள 
கா�ய�கைள� ெதாட��� ெச��வ�தன�  அதைன ���� 
இ�ேக காணலா�:
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I ெகா�:16:19 (NASB): “19 ஆ�யா நா����ள சைபயா� உ�கைள 
வா����றா�க�. ஆ���லா��, �����லா�� த�க�  
���ேல ���ற சைபேயா� �ட க��த���� உ�கைள �க�� 
வா����றா�க�”.

 �����லா�� ெபயேர ெப��பா�� �த�� 
ெசா�ல�ப��ற�.  இ� அவ� ப���� ம��� பல 
சேகாதர���� எ�வள�  �ேசஷமானவளா� இ������றா� 
எ�பைத� கா���ற�. க��த���  ஊ�ய� ெச�த இ�த 
�ய�க�த�க ஒ��ைமைய நா� பா��க���ற�. இவ�க�� 
ஒ�வைர ��� ம�றவைர ம���  ேவத��� எ�த இட���� 
����ட��ைல. நம�� ஊ�கம���� எ�தைன 
அ�ைமயானெதா� ��மா��!

 எ� வா��ைக� �ைணேயா� ேப�� ேபா� நா� எ�ன 
ெசா�லேவ��� எ�பைத ���� ந�ைம நாேம 

எ��ெகா���றவ�களாக�� இ��தா�க�: 

எ�  வா��ைக� �ைணேயா� ேப�வத�� நா� த�மா�� ேபா�, 
ச�� �தா���, என� ேப�� எ�னவாக இ��கேவ���? எ�ப� 
இ��க ேவ��� ? எ�� கவனமா� �����, வா��ைதகைள� 
ச�வர மா�� அைம��, எ� �ைண�� ���ய��வ�ைத  

ïkªxD ØÃV®©AD WçÅÝ> ïòÝm© Ãö\VuÅD

இ��கமா�� ப���ெகா�ள ேவ���. எ�த 
�ைல��� எ� �ைணைய ேந��க நா� க�� 
�ய�� எ���,  எ� வா��ைக� �ைண�ட� 
எ�த ���ைல��� எ�லா அ�பவ�கைள 
கட��� உ�ைமேயா� இைச�� 
ப���ெகா������ப�யா� - எ�ைன 
ஊ������  ந�ல ���தவ ��மண�க�� 
��மா��கைள ேத�� பா��க ேவ���.
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ேக���ெகா��� ேபா�,  இைத ����� ��மா��க நம���ய 
வா��� இ���ற�.  நா� வ��த��� இ���� ேபா� �ட எ� 
வா��  வ�� எ�லா ந�ல வா��ைதகளா� நா� அவ�கைள 
ஆ��வ��க ���� என ந���ேற�. ேதவ ��ைபயா� இைத� 
ெச�ேவ� எ��  நா�  ��மா���� ெகா�ள�� ����.                

 ந�மா� இைத� ெச�ய ����!  நா� அ��ன�� 
அவ�கைள ஆ��வ��கேவ��� எ�பைத ம��ேம நா�  
��மா���� ெகா�ள ேவ���. ந� �ைண�ட� அ�பா�, 
உய�வா�, ம�யாைதேயா��  ேபசேவ���.  அவ�கைள 
எ�ேபா�� ேபா��� பா�கா���ெகா���க�,  அத� �ற�  
நம� வா�ைக�� எ�ன நட��ற� எ�� பா��க�.  

ந� �ைண ேப�� ேபா�, நா� எ�ன ப�� �றேவ��� 
எ�ப��,  இ�� நா� ப������� ேவதாகம ேகா�பா�க�� 
தா�க� இ��கேவ���.  எ��ைடய எ�லா ெசா���� 
எ�லா ெசய��� நா� எ� �ைணைய ஆ��வ��க���, இத� 
வ�யாக - இத�� �� நா� எ�ேபா�� இ�லாத வைக��, 
ேதவ��� ஊ�ய� ெச�ய���.    
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 நா� ஒ�வ��ெகா�வ� ம������வத�கான வ�ைம 
எ�ப� நா� இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ�  எ�ப� 
பா����ெகா��ேறா� எ�பைத� ெபா��ேத இ���ற�:

����ய� 2:2-8 (N A S B ) :  “ 2 .  ��க� ஏக ��ைத�� ஏக 
அ����ளவ�களா����, இைச�த ஆ��மா�களா� 
ஒ�ைறேய �����, எ� ச�ேதாஷ�ைத �ைறவா���க�. 
3.ஒ�ைற�� வா�னாலாவ� ��ெப�ைம�னாலாவ� 
ெச�யாம�, மன�தா�ைம�னாேல ஒ�வைரெயா�வ� 
த�க��� ேம�ைமயானவ�களாக எ�ண�கட��க�.                        
4.அவனவ� தன�கானைவகைளய�ல, �ற��கானவகைள�� 
ேநா��வானாக.” 

 ந�ைம நாேம எ�ப� பா���ேறா� எ�பைத��; நம��� 
இ���� ����ைவ நா� எ�ப� பா���ேறா� எ�பைத�� 
ெபா���� தா�, நா� இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ�  எ�ப� 
பா���� ெகா��ேறா� எ�ப�� இ����:

“5.���� இேய�����த ��ைதேய உ�க��� 
இ��க�கடவ�; 6.அவ�  ேதவ�ைடய �பமா�����, 
ேதவ���� சமமா���பைத� ெகா�ைளயா�ன ெபா�ளாக 
எ�ணாம�; 7.த�ைம� தாேம ெவ�ைமயா��, அ�ைம�� 
�பெம���, ம�ஷ� சாயலானா�. 8.அவ� ம�ஷ�பமா�� 
காண�ப��, மரணப�ய�த�, அதாவ� ��ைவ�� 
மரணப�ய�த�� ���ப��தவரா�, த�ைம�தாேம தா���னா�.”

 “ம���ப��ைல” எ��ற மன�பா�ைம��  நா� 
��வாதமா� இ��ப�, ந�ைம உட� ��யாக��, உண�� 
��யாக�� பா����.  ஏென�� நம� ��தைன��, 
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வா��ைக��, இ�த மன�பா�ைம��  ெத�வான ம���  
ஆ��க� ெச���� ேபா�கா� ஆள�ப�����. நா� உட� 
��யாக��, உண�� ��யாக�� பா��க� ப����ேடாமா�� - 
நா� ஆ����ய ����� பா��க�ப����ேவா�- ேம�� 
அ� ����ைவ� ��ப��� நம� �றைன ேநர�யாக �ைச 
�������. 

 ெபா�வாகேவ ந� ��மண�ைத� �ைத��� நட�ைத�� 
��னா� இ��பெத�னேவா ெப�ைம/ மனேம��ைம எ�ற 
�ணேம: 

��. 16: 18-20; 24-25 (N K J V ) :  “ 1 8 . அ���� ��னான� 
அக�ைத;��த��� ��னான� மனேம��ைம. 
19.அக�கா�கேளாேட ெகா�ைள� ெபா�ைள� ப���வைத� 
பா�����, ��ைமயானவ�கேளாேட மன�தா�ைமயா���ப� 
நல�. 20.�ேவக��ட� கா�ய�ைத நட����றவ� 
ந�ைமெப�வா�; க��தைர ந���றவ� பா��யவா�.  
24.இ�ய ெசா�க� ேத���ேபா� ஆ��மா��� ம�ர��, 
எ���க��� ஔஷத�மா��. 25.ம�ஷ���� 
ெச�ைமயா�� ேதா���ற வ���� அ�� ��ேவா 
மரணவ�க�.”

 எ�ப��ப�ட �ைல��� ஒ�வைர ஒ�வ�  ம����� 
�ற� எ�ப� உ�ைம�� நா� ஒ�வைர ஒ�வ� எ�த� 
கா�ேணா�ட��� பா���ேறா� எ�பைதேய 
ெபா������ற�: 

����ய� 2:2-8 (N A S B ) :   “ 2 . ��க� ஏக ��ைத�� ஏக 
அ��<26>��ளவ�களா����, இைச�த ஆ��மா�களா� 
ஒ�ைறேய �����, எ� ச�ேதாஷ�ைத �ைறவா���க�.                
3.ஒ�ைற�� வா�னாலாவ� ��ெப�ைம�னாலாவ� 
ெச�யாம�, மன�தா�ைம�னாேல ஒ�வைரெயா�வ� 
த�க��� ேம�ைமயானவ�களாக எ�ண�கட ��க�. 
4.அவனவ� தன�கானைவகைளய�ல, �ற��கானவகைள�� 
ேநா��வானாக”.
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1. ந� வா��ைக� �ைணேயா� இைச����ப�  த���க 
��யாததா?   நா� ��மண� ெச�� ெகா�ட�� நம� 
வா��ைக எ�ப�யா� மா����ற� ?  இைச����த� எ�ப�  
எ� வா��ைக�  �ைண�� ம��ம�� எ�லா���ேம 
ெபா�வா� எ�ன ெச��ைய ெசா��ற�?  ந� வா��ைக�  
�ைணைய எ�ப� நட�த ேவ��� எ��  எ�ன ேயா�வா 22:5
ெசா��ற�? (  வசன�ைத�� பா��க��).  ஆ� 2:23-25

2. ச�ர ��யான ஈ��� அ�ல� நம� உண������வமான 
���ப�க� நம� வா��ைக� �ைணேயா����� உறைவ 
எ�வா� ேம�ப����ற�? இ�த உண��க�  இ�த உறைவ 
எ�ப�� பா��க����?  க���கட�கா உண��க� 
��மண���� ஒ�  ந�ல ஆதாரமா? இ�த க���கட�காத 
உண��க� உட�ப��ைக�� உ�ப�ட இ�த� 
��மணவா��� ஒ� அ�கமாக இ��க ேவ��மா? 
(   -ஐ பா��க�).உ�னத�பா�� 1:2 ; �� 5:18-20

3. வா��ைக� �ைணேயா� நா� ேகாபமாகேவா அ�ல� 
�ர���� இ���� ேபாேதா எ�ப� ேபசேவ���? 
சமாதான�ைத கைட���ப� ம��� சமாதான�ைத 
உ�டா��வ� எ��ற இர����� உ�ள ���யாச� எ�ன?  
ஏ� இ� ���யமானதாக  இ���ற�?  நா� ேகாபமாக இ���� 
ேபா� எ�ப�யான வா��ைதகைள�  பய�ப��� நம� ப�ைல 
ெசா�லேவ���?  அைவகைள  எ�ப� �ைறயாக ெவ��ட 
ேவ���?  (  ஐ பா��க��).எேப�ய� 4:25-32

 4. ���தவ ��மண��� கணவ���  உ�ள�  ெபா���க�  

46 



எ�ன?  ���தவ ��மண���  மைன���  உ�ள  
ெபா���க�  எ�ன?  நா� ஒ�வைர ஒ�வ� எ�ப�� ேபா��,  
ெகௗர���, உய�வா� ம��� நட�கேவ���? ( I ெகா�:12:21-
23; எேப:5:21-31; I ேப� :3-7 ஐ பா��க��).

5. ந� வா��ைக�  �ைணேயா� ேப�வைத� ேக��� ேபா� 
நம�� உ�டா��  எ�ண�கைள  நா� ஏ� ம���ட 
ேவ���?  இ� நம� உைரயாட���  எ�ப� உத�� ? ஏ� 
இ�த� ��யா வைக அ�� இ�த இட��� அ�வள� 
���யமான�? (   ஐ பா��க��).���: 2:2-4

6. உ��யான ��மண���� ஆதார�/அ��வார�  எ�?  அகாேப 
அ�� எ�றா� எ�ன? ேதவ�  இைத எ�ப� �ள��� 
ெசா������றா�?  இேய�  இைத எ�ப� �ள��� 
ெசா������றா�?  ஒ� கணவரான  உ�க���   எேப:5:25
எைத� ெசா�வதாக க�����க� ? ஒ� மைன�யாக உ�க��� 
எேப: 5:25 ஆ� 2:24; �ரச��  எைத� ெசா�வதாக க�����க�?  (
4: 9-12;   ேயாவா�:15:12 ஐ பா��க�� ) .

7. நா� ஒ� அசாதாரண� �ழ�� இ���� ேபாேதா, அ�ல�   ந� 
�ைணேயா� உைரயா�வத�� �ரம�ப�� ேபாேதா நா� எ�ப� 
நட�� ெகா�ளேவ���? ��யா அ�ைபேய நம� 
��மண��� ந�மா� காண ��யா��� எ�ன ெச�வ�? 
இ�ப�யான ���ைல�� அகாேப அ�� ஏ� அ�வள� 
��ரமானதா� இ���ற�? (ம�:5:43-44; ��: 16:10;  ேராம :1:28,31; 
��: 2:2-4; 2 �ேமா: 3:1-3 ஐ பா��க�� ).

8. அவ�க�� ��மண வா��ைக�� இ��� நா� எ�ன� பாட� 
க���ெகா�ளலா�? எ�த �ணா�சய�க� அ�ல� ப��க�  
அவ�கள� ��மண�ைத அ�வள� �ற�பான ��மா��யாக 
ஆ������ற�?  (  ஐ அ� :18: 1-3;25-26; ேராம: 16:3-5; 2 ெகா�:16:19
பா��க�� ).

9.உ�க� வா��ைக� �ைணேயா� ��க� எ�ப� 
உைரயா����க�? ம��� க��� ப�மா�ற� ெச����க� ? 
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உ�கள�  உற�� �ல� ��க� ெப���ெகாணட 
ஆ��வாத�க� எ�ன? உ�க�  வா��ைக� �ைணேயாடான 
உைரயாடைல அ�ல� க��� ப�மா�ற�ைத இ��� 
அ�கமா� ����ைவ� ேபா�றதா� இ����ப� எ�ப� 
��க� ெச�ய����? 

gØ\[!

(Christian Questions 

- kçéØBVo© Ã]¡ - Wïµ¡ # 1216 - >twVÂïD )
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