பகுதி 1 – தேவனாகிய கடவுளை பற் றிய தகை் விகை்

மக்கை் அடிக்கடி தகட்கும் தகை் விகை்
நாம்

இந்த புத்தகத்தத வாசிக்க ததாடங் கும் முன், நம் தம நாமம இந்த

மகள் விகள் மகட்டுக் தகாள் மவாம் ....
எனக்கு மதவனாகிய கடவுள் யார?்
எனக்கும் மதவனாகிய கடவுளுக்கும் உள் ள உறவு என்ன?
மதவனாகிய கடவுள் தண்டிக்கிறவரா?
என்னுதடய

எண்ணப்படி,

மதவனாகிய

கடவுள்

அன்பானவரா

அல் லது

மகாபமுள் ளவரா?
நான்

நிதனப்பது

உண்தமதான்,

என்று

நான்

எப்படி

ததரிந்துக்

தகாள் ளமுடியும் ?

தேவனாகிய கடவுை் யார்?
மதவனாகிய கடவுள் எல் லாம் வல் லவர,் நம் தம பதடத்தவர,் நாம் அவரது
பதடப்புகள் . அவர ் தனது மகன், கர ்த்தராகிய இமயசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக
“அப்பா” என்று அதைக்க நம் தம அனுமதிக்கிறார ்.

இதயசு யார்?
இமயசு

மதவனுதடய

குமாரன்.

மதவன்

வானத்ததயும்

பூமிதயயும்

பதடத்தவர.் அவருதடய எல் லாப் பதடப்புகளுக்கும் அவமர உரிதமயாளர.்
மதவன்

மனிதராகிய

நம் தம

இரட்சிப்பதற் காகவும் ,

மதவனுதடய

பிள் தளகளாக அவமராடு ஒன்று மேர ்த்துதகாள் ளவும் , தமது ஒமரப் மபறான
குமாரனாகிய இமயசு கிறிஸ்துதவ நம் பாவதிற் குப்

பலியாக சிலுதவயிமல

மரிக்க உலகதிற் கு அனுப்பினார.்
இமயசு

கிறிஸ்து

பாவங் கதளயும்
நம் தம

பதடத்த

நம் தம

இரட்சிப்பதற் காக

சிலுதவயிமல
மதவதன

இருக்கிமறாம் .

பரிசுே்ே ஆவியானவர் யார்?

சுமந்தார.் இமயசு

“அப்பா”

என்று

நம் முதடய
கிறிஸ்துவின்

அதைக்க

எல் லா
மூலமாக

உரிதம

தபற்று

இமயசு

உலகத்தத

விட்டு

மபாகும் தபாது,

நம் மமாடிருக்கவும்

நமக்கு

வழிகாட்டவும் அவரது ஆவிதய அனுப்பினார.் இவமர பரிசுத்த ஆவியானவர.்
இமயசு கடவுளா? பரிசுத்த ஆவியானவர ் கடவுளா?
ஆம் . நம் மமாடிருப்பது பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர ் ஆகிய ஒமர
திரித்துவக்

கடவுள் .

வானம் ,

பூமி,

பூமியில்

உள் ள

யாவற் தறயும் ,

மனிதர ்கதளயும் பதடத்தவர ் மதவனாகிய கடவுள் .
மதவனுதடய மகனாகிய இமயசு கிறிஸ்து உலகிற் கு வந்து நம் மமாடு வாை் நது
் ,
மதவனுதடய வழிகதள நமக்கு மபாதிக்க, மதவனால் அனுப்பபட்டவர ்
அவர ்

உலகில் ,

நமக்காக

சிலுதவயில்

மரித்து,

தனது

விதலமயறபட்ட

இரத்ததினால் நம் முதடய பாவங் கதள கழுவி மதவமனாடு ஒன்றாயிருக்க
வழிவகுத்தார.்
பரிசுத்த

ஆவியானவர ் எப்தபாழுதும்

நம் மமாடிருக்க

நமது

இருதயத்தில்

தந்தருளினார.்
நாம் பரிசுத்த ஆவியானவதர மனதார அதைக்கும் தபாழுது நம் இருதயத்தில்
வாேம் தேய் கின்றவராய் இருக்கிறார ்.

எனக்கு தேவனாகிய கடவுை் யார்?
மதவன் பரமலாகத்திலிருக்கின்ற நம் முதடய அன்புதடய தகப்பன்
நாம்

தபாதுவாக

பதடப்புகள்

மதவதன,

என்றும்

நம் தம

காண்கிமறாம் .

பதடத்தவதரன்றும் ,
இந்த

உண்தமயில்

நாம்

அவர ்

மமலும்

பல

அர ்த்தங் கள் அடங் கி உள் ளன.
மதவன் நம் முதடய தகப்பன், நாம் இமயசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக அவருதடய
பிள் தளகளாக

இருக்கிமறாம் .

எப்படிதயனில்

நாம்

இமயசு

கிறிஸ்து

மதவனுதடய ஒமரப் மபறான குமாரன் என்று விசுவாசிக்கும் தபாழுது நாம்
மதவமனாடுஒருமித்து அவருதடய பிள் தளகளாக மாறுகிமறாம் .
ஆகமவ

கிறிஸ்துவின்

மூலமாக

நம் தம

பதடத்தவதர

“அப்பா”

என்று

அதைக்க உரிதம தபறுகிமறாம் .

தேவன் நம் மிடம் என்ன எதிர்பார்க்கின்றார்?
மதவன், அவர ் நம் தம மநசிக்கிறார ் என்று அறிய விரும் புகிறார ். நாம் அவதர
தகப்பதன

மபால

மநசிக்கமவண்டும்

என்று

எதிர ்பார ்கிறார.்

நம்

ஒவ் தவாருவருக்கும் தபரிய திட்டங் கதள தவத்திருக்கிறார ் என்று அறிந்து
தகாள் ள

விரும் புகிறார ். நாம்

அவரிடம

அன்புகூர ்ந்து, அவதர

தநருங் கி,

அவமராடு கூடிய உறதவ பலப்படுத்த விரும் புகிறார.்
மதவன்

எதத

தெபத்திலும்

விரும் புகிறார ்

மநரத்தத

என்றால் ,

மதவமனாடு

தேலவளிப்பதுமல் லாமல்

,

தனிதமயிலும் ,

அவமராடு

பரிந்து

உதறயாடியும் ,

அவரது

வழிக்காட்டதல

மதடியும் ,

இன்னும்

அவதர

தநருக்கமாக ததரிந்துக் தகாள் ளவும் மவண்டும் என்பமத.

நம் வாழ் க்ளகயின் தநாக்கம் என்ன?
நமது வாை் வின் மநாக்கம் மதவனுதடய சித்தத்தின்படி தேய் வமத
மதவனுதடய சித்தம்

என்னதவனில் நாம் அவதர

அன்புகூரந
் து
் , அவதர

மமலும் அறிந்து தகாள் ள மவண்டும் . மமலும் அவர ், நம் மமல் தவத்திருக்கிற
அன்பு, வார ்ததகளால் விவரிக்க முடியாததும் , கற் பதனக்கும்

மமலானது

என்று அறிய விரும் புகிறார.்
நாம்

அவரிடம்

எப்படி

அன்புதேலுத்தமவண்டும் ,

அவருக்கும்

மற் றவர ்களுக்கும் எப்படி பணியாற் ற மவண்டும் , மற்றும் நம் வாை் க்தகயில்
தவற் றி

தபரும்

வழிகதள

அறிந்துக்

தகாள் ள

அவருதடய

புனித

ேன்னிதானத்தில் அதிக மநரம் தேலவிட மவண்டும் .

நாம் கடவுைிடம் எப் படி நநருங் கி வர முடியும் ?
நாம்

மதவனுக்கு

ேன்னிதானத்திமல

நம்

வாை் வில்

மநரத்தத

மவதவார ்த்ததகதள

முதலிடம்

தேலவளித்து,

தியானித்தும் ,

அவரிடம்

தகாடுத்து,

அவருதடய

மவதாகமத்தத
தெபத்தத

வாசித்தும் ,
அனுதினமும்

ஏதறடுத்து, அவதர கிட்டி மேரமுடியும் .
முக்கியமாக ஒவ் தவாரு நாளும் அவருக்காக, மநரத்தத ஒதுக்கி, அவருதடய
பிரேன்னத்தில்

மநரத்தத

தேலவழிப்பது,

நம்

வாை் வில்

முதன்தமயாக

இருக்கமவண்டும் .

ேனிளம என்றால் என்ன?

'அளமதியான தநரம் ' என்றால் என்ன?

இங் கு தனிதம என்பது மதவனுதடய பிரேன்னதிமல, அவருதடய பாதபடியில்
மநரத்தத

தேலவளிப்பது.

மதவன்

நம்

மமல்

அன்பாயிருக்கிறார.்

நாம்

அவருதடய அன்தப உண்ர ்ந்து அவமராடு ேஞ் ேரிக்க நம் மதவன் (மநரத்தத
தேலவளிப்பது)விரும் புகிறார.்
தபாதுவாக,

நமக்கு

மததவ

ஏற் ப்படும்

தபாழுது

மட்டுமம

கடவுதள

மதடுகிமறாம் . மதவனுய விருப்பம் என்னதவன்றால் மததவ ஏற் படும் தபாழுது
மட்டுமன்றி, நம் வாை் வில் நல் லது நடக்கும் தபாழுதும்

அவமராடு ேஞ் ேரிக்க

விரும் புகிறார.்
நம் வாை் வில் மிக முக்கிய நபராக இருந்து நமது சுகதுக்கங் கதள பகிரந
் து
்
தகாள் ள விரும் புகிறார.் நாம் அவமராடு நம் வாை் வில் ஏற் படும் பிரே ்ேதனகள் ,
ேவால் கள் ,

தவற் றி

மதால் விகள் ,

விவாதிக்க விரும் புகிறார.்

இன்ப

துன்பங் கள்

எல் லாவற் தறயும்

அவர ் நமக்காக தவத்திருக்கும் தேல் வங் கதளயும் , நன்தமகதளயும் நமக்கு
தகாடுக்க

அவரிடம் ,

நம் தமயும்

நம் முதடய

வாை் தவயும்

ேரணதடய

மவண்டுதமன்று விரும் புகிறார ்
அதற் கு, அவதர நாடி, அவமராடு மநரத்தத தேலவிட்டு, அவதர அறிந்தும்
அவருக்கு கீை் ப்படிந்தும் இருக்க மவண்டும் .

தேவனாகிய கடவுை் நமக்கு ளவே்திருக்கும் திட்டம் என்ன? இரட்சிப் பு
என்றால் என்ன?
எல் லா மனிதரும் நித்திய வாை் தவ அதடயமவண்டுதமன்பது மதவனுதடய
ஆதே.
மனிதர ்கள் மதவதன
அன்புள் ளவராய்

எதிர ்த்து பாவத்தில் விழுந்தார ்கள் . ஆனால் மதவன்

இருபதினால் ,

தீர ்வுகண்டறியாத

நம் பிக்தகயில் லாத

நிதலயில் நம் தம விடவில் தல.
மதவன்

தமது

ஒமர

மபறான

குமாரனாகிய

இமயசு

கிறிஸ்துதவ

நம்

பாவதிற் குப் பலியாக சிலுதவயிமல மரிக்க உலகதிற் கு அனுப்பினார.்
நாம்

இமயசுதவ

விசுவாசித்து,

நமது

பாவங் களுக்காக

வருத்தப்பட்டால் ,

நம் தம மன்னித்து அவமராடு மேர ்த்துக் தகாள் வார ்
நம் உள் ளத்திமல இமயசு கிறிஸ்துதவ
பாவங் களுக்காக

ஏற்றுதகாண்டு அவர ் நம் முதடய

சிலிதவயிமல பலியாக மரித்து, உயிர ்த்ததழுந்தார ் என்று

விசுவாசிப்மபாமமயானால்

மதவனுதடய விருப்பத்தின்படி, நம்

விதளவால் ஏற் படும் நித்திய நியாய தீர ்ப்பிலிருந்து

பாவத்தின்

இரட்சிக்கபடுகிமறாம் .

வருங் காலத்தில் நித்தியமாக மதவனுதடய பிரேன்னத்தில் இருப்மபாதமன
உறுதி அளிக்கபடுகிறது. இதுமவ இரட்சிப்பு.

கடவுை்

அவருளடய

பிரசன்னே்திற் கு

உண
் ளமயிதலதய

நம் ளம

அளழக்கிறாரா?
மதவனுதடய பரிசுத்த ேன்னிதானத்திமல
மவண்டுதமன்று

விரும் புகிறார.்

நாம் அவமராடு தநருங் கி வசிக்க

இமயசுவின்

முதல்

சீடர ்கள்

இமயசுதவ

அணுகி அவர ் வசிக்கும் இடத்தத மகட்டதபாழுது, வந்து பாருங் கள் என்று
பதில் அளித்தார.் அதுமுதல் அவருதடய சீடர ்கள் அவதர பின்ததாடர ்ந்து
அவமராடு வாை் நது
் வந்தனர.்
மதவனுதடய அன்பு மநற்றும் இன்றும் ேதாகாலமும் மறாதது.
இப்தபாழுதும்

நம் மிடம் ,

மதவதன

பற் றி

அறிய

ஆவலான

மனமும் ,

இருதயமும் இருந்தால் , அவமராடு ேஞ் ேரித்து, அவதர அறிந்து தகாள் ளவும் ,
அவரது அன்தப அனுபவிக்கவும் நம் தம அதைக்கிறார.்
பாரமான

சுதமகதள

சுமந்து

கதளப்பதடந்தவர ்கதள

யாவதரயும் ,

"என்னிடத்தில் வாருங் கள் , நான் உங் களுக்கு இதளப்பாறுதல் தருமவன் என்று
இமயசு அதைக்கிறார ்

மவதாகமத்திமல

தோல் லியிருக்கிறபடி

மதவன்

நமக்கு

தந்த

மற் தறாரு

அற் புதமான ேத்தியம்
மவதாகமத்திமல
மதவனுதடய
இருப்பதால்

(தபபிளில் )

மற் தறாரு
உங் கள்

குறிப்பிட்டுள் ள

வாக்குறுதி,

கவதலகள்

நமக்காக

"அவர ் உங் கள்

எல் லாவற் தறயும்

தகாடுக்கப்பட்ட

மீது

அக்கதறயாக

அவரிடம்

ேமர ்பித்து

விடுங் க்கள்
உண்தமயிமலமய மதவன் அன்பானவர ், அவருதடய பிரேன்னதிமல இருக்க
நம் தம அதைக்கிறார ்.

இதயசுளவ ஏன் வழிப் படுகிதறாம் ?
இமயசு மதவனுதடய குமாரன் என்பதினால் அவதர வணங் குகிமறாம் . அவர ்
உலகிமல நமமாடிருந்து , மதவனுதடய வழிகதள மபாதிக்கவும் , நமக்காக
மரிக்கவும் உலகிற் க்கு வந்தார.்
மற்றும்

வியாதிகளிலிருந்தும் ,

பாவத்தினால்

விதளயும்

கடுங் மகாபாக்கிதனயில் இருந்தும் , தப்புவிக்க சிலுதவயில் மரித்து

நம்

அன்பான மதவமனாடு கூட்டிே ் மேர ்க்க வழிவகுத்தார.்
இமயசு கிறுஸ்துவின் மூலமாக நாம் எல் லாம் வல் ல மதவதன “அப்பா” என்று
கூப்பிடமுடிகிறது.

இதயசு கிறுஸ்துவினிடம் பிரார்ே்ேளன (நெபம் ) நசய் ய குறிப் பிட்ட தநரம்
உை் ைோ?
இல் தல, இமயசு கிறுஸ்துவினிடம்

பிரார ்த்ததன (தெபம் ) தேய் வதர ்க்கு

குறிப்பிட்ட மநரமமா அல் லது வாரத்தில் குறிப்பிட்ட நாட்கமளா கிதடயாது.
மதவனாகிய கடவுள் நாம் ஒவ் தவாரு நாளும் அவருடன் மநரத்தத தேலவிட
மவண்டும் என்று விரும் புகிறார.்

நாம் ஒரு நாளில் எந்த மநரத்திலாகிலும்

தெபிக்கலாம் .
நாம் காதலயில்

நாட்கதள

ததாடங் கும்

மபாதும் , இரவில்

படுக்தகக்கு

தேல் வதற் கு முன்பும் பிரார ்த்ததன தேய் வது, நல் ல பைக்கம் .
நம் நாட்கதள ததாடங் கும் தபாது நம் தம ஆசீர ்வதிக்கவும் , இரவில் , நாள்
முடிவில்

அவர ்

தந்த

கிருதபக்காகவும் ,

ஆசீவாதங் களுக்காகவும்

நன்றி

தேலுத்தி தெபம் தேய் யலாம் .
நாளின் முடிவு மவதளயில்

அன்று முழுவதும்

பார ்பதற் கு

ேமயம் .

ஒரு

ஆசீர ்வாதங் களுக்கு

நல் ல
நன்றி

இந்த

தேலுத்தவும் ,

நடந்ததவகதள சிந்தித்து
ேமயத்திமல

அவரிடம்

தவறுகளுக்கு மன்னிப்பு மகட்கவும் , தெபிக்கலாம் .
நம் தம

ஆசீர ்வதிக்கவும்

தேய் யலாம் .

நம் தம

வழிநடத்தவும்

நாம்

அவர ்
அன்று

தந்த
தேய் த

மற்றும் அடுத்த நாளில்
மகாறி

பிரார ்த்ததன

நம் தோந்தங் களுக்கும் நண்பர ்களுக்கும் நம் அருகில் வாை் பவர ்கள் மபான்ற
எல் மலாருக்காகவும் பிரார ்த்ததன தேய் ய மவண்டும் . நாம் மற் றவர ்களுக்காக
தெபம்

தேய் வதத

மற் றவர ்களுக்காக

,

கடவுள்

விரும் புகிறார.்

பிரார ்த்ததன

மற்றும்

எனமவ

நாம்

சிறிது

அவர ்களுக்காக

மநரம்

பரிந்தும்

மதவனிடம் பிராத்ததனகதள ஏதறடுக்கமவண்டும் .

மாேவிடாய் சமயே்தில் தகாவிலுக்கு தபாக கூடுமா?
ஆம் , மாதவிடாய் ேமயத்தில் மகாவிலுக்கு மபாகலாம் . இது குறித்து எந்த
விதிகமளா அல் லது கட்டுபாடுகமளா இல் தல. சிறுவர ், தபரிமயார,் ஏதை
பணக்காரர,்

மநாயாளிகள்

நலமானவர ்

யாவரும்

ேமமாக

இமயசுதவ

அணுகமுடியும் .
இமயசு நம் மத்தியில் வாை உலகுக்கு வந்தார.் அவர ் மதவனுதடய குமாரன்
என்பதால் எங் கு மவண்டுமானாலும் பிறந்திருக்கமுடியும் . ஆனால் வேதியான
பணக்கார

வீட்டில்

பிறபதிற் கு

பதில்

ஒரு

மாடுத்

ததாழுவத்தத

தமது

பிறப்பிடமாக மதர ்ந்ததடுத்தார,்
தேல் வந்தர ்கள் அவதர பார ்க்க வரும் முன் மமய் ப்பர ்கள் அவதர பார ்க்க
அனுமதித்தார.்

நாம் எப் படி நெபிக்க தவண
் டும் ?
பிரார ்த்ததன

(தெபும் )

தேய் வதற் க்கு

குறிப்பிட்ட

விதிமுதறகமளா

வழிமுதறகமளா இல் தல. நாம் தககதள கூப்பி அல் லது தககதள திறந்தும்
தெபிக்கலாம் . நாம்

முைங் காலிருந்மதா , உட்கார ்ந்த நிதலயிலும் , நின்ற

நிதலயிலும் ,

நிதலயிலும்

எந்த

தெபிக்கலாம்

ஏதனனில்

இமயசு

நம்

இருதயத்தில் உள் ளதத மட்டுமம பார ்க்கிறார ்.
தெபம்

தேய் யும் மபாது

மதவன்

நம்

யாவருக்கும்

தேய் த

எல் லா

நன்தமகளுக்காக நன்றி தேலுத்தவும் , துதிக்கவும் மவண்டும் .
அனுதின

தெபத்தின்

பகுதியாக

சில

குறிப்பிட்ட

பிராத்ததனகதள

உபமயாகிக்கலாம் . பிராத்ததன என்பது மதவனாகிய நம் தகப்பனிடத்தில்
மனம் திறந்து மபசும் மநரம் . நாம் பூமிக்குரிய அப்பாவிடம் மபசும் மபாது, என்ன
மபே

மவண்டும்

எந்த

வார ்ததகதள

பயன்படுத்த

மவண்டும்

என்று

முன்னதாகமவ தயார ் தேய் யாமல் இயல் பாக மபசுகிமறாம் .
அவ் வாமற நம் மமல் அன்புதகாண்ட பரம தந்தததய அணுகும் தபாழுது
மததவயான வார ்த்ததகதளயும் வாக்கியங் கதளயும் முன்னதாகமவ தயார ்
தேய் யாமல் இயல் பாகமவ தெபம் தேய் யலாம் .
மமலும் மவதாகமத்திலிருக்கும் வாக்குறுதிகதள மதவனிடத்தில் மகாரி தெபம்
தேய் வது

ஒரு

நல் ல

பைக்கம் .

நாம்

பிராத்ததன

தேய் யும்

மற் றவர ்களுக்காக பரிந்துதரப்பது மதவனுக்கு பிரியமான காரியம் .

தபாழுது

பிரார்ே்ேளன நசய் ய வாரே்தில் குறிப் பிட்ட நாட்கை் என்று உண
் டா?
இல் தல,

பிரார ்த்ததன

தேய் யவதற் கு

குறிப்பிட்ட

நாட்கள்

கிதடயாது.

ஒவ் தவாரு நாளும் சிறந்தமத. நாம் மதவனிடத்தில் அனுதினமும் தெபிக்க
மவண்டும்
மதவாலயங் களில் ( கிறிஸ்தவ மகாவில் கள் ) ஞாயிறு மதாரும்
சிறப்பு ஆராததனகளில்
குறிப்பிட்ட

நாதள

ஒவ் தவாருவருதடய

நடத்தப்படும்

ஒரு ேமூகமாக கலந்து வழிபட மவண்டும் . நீ ங்கள்

முடிவு

தேய் து,

பிரார ்த்ததன

மததவகளுக்காக

குழுவாக

மதவனிடத்தில்

கூடி

பிரார ்த்ததன

தேய் யலாம் .

பிரார்ே்ேளன நசய் யும் நபாழுது குறிப் பிட்ட வசனங் களை உபதயாகிக்க
தவண
் டுமா ? எப் தபாது நசய் ய தவண
் டும் ?
குறிப்பிட்ட

வேனங் கதள

தோல் லியும் ,

தோல் லாமலும்

பிரார ்த்ததன

தேய் யலாம் .
தெபம்

பண்ணும்

தபாழுது

மவதாகமத்திலுள் ள

வாக்குறுதிகதள

மகாரி

பிராத்ததன தேய் வது நல் ல பைக்கம் . மவதாகமம் என்பது ேத்திய வேனம் .
நாம்

மவதாகமத்திலுள் ள

வாக்குறுதிகதள

விசுவாசித்து,

நம் முதடய

பிரார ்த்ததன மகாரிக்தககளாக ஏற் தறடுக்கலாம் . எதுவானாலும் அன்புதடய
இமயசு நம் இருதயத்தத அறிந்தவர ் நம் மனதத புரிந்தவர ்.
பிரார ்த்ததனக்கு குறிப்பிட்ட மநரம் எதுமில் தல. எப்மபாது மவண்டுமானாலும்
அவதர பறறிக் தகாள் ளலாம் . நம் மால் எந்த மநரமும் அவதர அணுகவும் ,
கிட்டி மேரவும் கூடும் . கற் பதனக்கும் மமலாக, விவரிக்க முடியாத அளவுக்கு
நம் தம மநசிக்கிறார ்.

பல் தவறு வளகயான பிரார்ே்ேளனகை் (நெபங் கை் ) என்ன?
நம் முதடய ஒவ் தவாரு மததவகளுக்கும் பல் மவறு வதகயான பிரார ்த்ததன
உள் ளன.நமக்கு ஏற் கனமவ ததரிந்த தெபங் கதள பயன்படுத்தி கடவுளிடம்
தெபம்

தேய் யலாம் . இதவகள்

புத்தகத்தின்

மூன்றாம் (3)

“அதமக்கப்பட்ட

பகுதியில்

பிரார ்த்ததனகள் ” (இந்த

நீ ங்கள்

பயன்படுத்த

கூடிய

பிரார ்த்ததனகதள பார ்க்கவும் ) நம் முதடய தோந்த வார ்த்ததகளினாலும் ,
தோந்த

வாக்கியங் களினாலும்

கடவுளிடம்

தெபம்

தேய் யலாம்

நம் மால்

தவளிப்படுத்த முடியாவிட்டாலும் மதவன் நம் எண்ணங் கதளயும் ,

மற்றும்

உணர ்வுகதளயும் அறிந்திருக்கிறார.் நம் மதவன் அன்பானவர ்.
நாம் பிற மக்களுக்காக பரிந்து பிரார ்த்ததன தேய் யமவண்டுதமன மதவன்
விரும் புகிறார.் நம் தம மபான்ற சூை் நிதலகளில்
பிரார ்த்ததன

தேய் யும்

தபாழுது ( அவர ்கதள

இருக்கலாம் ) மதவன் மிக்க மகிை் ே ்சி அதடகிறார.்

இருக்கும்

மக்களுக்காக

நமக்கு ததரியாமல்

கூட

நான் கவளலப் படும் சில தநரங் கைில் பிரார்ே்ேளனகைில் கவனம்
நசலுே்ே முடியவில் ளல. நான் என்ன நசய் ய தவண
் டும் ?
நாம் கவதலமயாடு, மனபாரத்மதாடு இருக்கும் தபாழுது மதவன் உன்தன
ஆசீர ்வதித்த மநரங் கதள ஞாபகப்படுதிக்தகாள் . உன் மமல் தபாழிந்த எல் லா
ஆசீர ்வாதங் களுக்காக மதவனுக்கு நன்றி தேலுத்து. நம் முதடய ஆண்டவரும்
நம் முதடய அன்பு தகப்பனாய் இருப்பதற் காக மபாற் றி துதி. அவருதடய
மக்கதள எவ் வாறு ஆசீர ்வதிக்கிறார ் என்று நிதனத்து பார ். மவதாகமத்தில்
உள் ள

கததகளில்

அவரது

ெனங் கதள

எப்படி

ஆசீர ்வதித்தார ்

என்று

மயாசித்து பார.்
(உதாரணமாக : எகிப்திலிருந்து இஸ்ரமவலதர தவளிமய தகாண்டு வந்து,
தேங் கடலில்

ஒரு

பயணங் ககளில்

வழி

கூட

தேய் து,

இருந்து.

பாதலவனத்திமல

பகலிமல

மமகத்

அவர ்களுதடய

துணாகவும் ,

இரவிமல

தநருப்புத் துணாகவும் வழி நடத்தியும் , உணவும் , தண்ண ீரும் அவர ்களுக்கு
தகாடுத்து- ஆகியதவ) மதவதன மமலும் துதித்து, நன்றி தேலுத்து.
நீ

அவ் வாறு துதித்து, நன்றி தேலுத்தும்

உண்ர ்விலும்

ஒரு

மாற் றத்தத

தபாழுது உன் மனநிதலயிலும் ,

காண்பாய் .

இன்னும்

திறம் பட

மதவதன

மநாக்கி பிராத்ததன தேய் யமுடியும் .

உபவாசம் (விரேம் )ஏன் முக்கியமானது?
உபவாே தெபத்தின் மூலம் , மதவமனாடு தநருங் கி வர முடியும் . நாம் ஒழுங் காக
உபவாசிக்கும்
அல் லாமல் ,

தபாழுது,

ஆண்டவமராடு

அவருதடய

சித்ததத

தநருங் கி

இன்னும்

வருவது

ததளிவாக

மாத்திரம்

புரிந்து

தகாள் ள

முடிகிறது. ஆண்டவமராடு நமக்குள் ள உறதவ உபவாேம் , மமமல அடுத்த
நிதலக்கு எடுத்து தேல் கிறது.

எப் படி உபவாசிக்கதவண
் டும் ?
உபவாேங் களில் பலதரப்பட்ட வதககளும் தவவ் மவறு காலங் ககளும் உண்டு,
உபவாசிக்கும் வதகயும் உபவாசிக்கும் மநரங் களும் மாறுபடலாம் . உபவாேம்
அதர நாள் . ஒரு வாரம் , நாற் பது நாள் , அதற் கு மமலும் நீ டடி
் க்கலாம்
புதிதாக ததாடங் குகிறவர ்கள் வாரம் ஒரு முதற ஒரு அதர நாள் (அதாவது
காதல

மற்றும்

உபவாேம்
அர ்த்தம்

மதிய

தேய் யும்
இல் தல.

உணவு)

உபவாசிக்க

திட்டமிட்டு

தகாள் ளலாம் .

தபாழுது நீ ர ் குடிப்பதத தவிர ்க்க மவண்டும்
உண்தமயில்

விரதநாட்களில்

அதிகமாக

என்று

தண்ண ீர ்

குடிக்கமவண்டும்
உபவாேநாட்களில்

அதிக

மநரம்

பிரார ்த்ததனயில்

கழிக்க

மவண்டும் .

மதியமமா அல் லது ோயங் காலமமா விரதத்தத முடித்து தகாள் ளலாம் . பலர ்
மதியம்

மூன்று

மணிக்கு

விரதத்தத

மவதளயிமலதான் நமது ஆண்டவர ்

முடிப்பார ்கள் .

ஏதனனில்

அந்த

பாவத்தின் மகாபக்கிதணயிலிருந்து

நம் தம இரட்சிக்க சிலுதவயிமல மரித்து ோதவ தவன்றார.்

ஒரு குழுவாக உபவாேம் (விரதம் ) தேய் வது மிகவும் ேக்திவாய் ந்தது. மக்கள்
ஒன்றாக கூடி உபவாசித்து, ஒருவருக்தகாருவரின் மததவகளுக்காக பரிந்து
பிரார ்த்ததனகதள ஏதறடுக்கலாம் .
பல் மவறு

வதகயான

விரதங் கதள

பற் றி

மமலும்

அறிய

நீ ங்கள்

இதணயதளத்தின் (இன்டர ்தனட்) மூலம் ததரிந்து தகாள் ளலாம் .

“மூன்றாம் மணி” பிரார்ே்ேளன என்ன?
மதியம்

“மூன்றாம்

மணி

அதைக்கப்படுகிறது.

மநரம் ”

ஏதனனில்

தபரும்

அது

கருதணயின்

நம் முதடய

மநரம்

கர ்த்தராகிய

கிறிஸ்து சிலுதவயில் நமக்காக மரித்து உலகத்தத

என்று
இமயசு

மீட்கப்பட்ட மநரமாக

கருதபடுகிறது. மதவன் உலதக நித்தியமாக மாற் றி அதமத்த மநரம் இது.
“மூன்றாம் மணி” மநர பிரார ்த்ததன” என்தனயும் , உன்தனயும் எல் லாதரயும்
இரட்சிக்க

சிலுதவயிமல

பலியாகின

நமது

ஆண்டவராகிய

இமயசு

கிறிஸ்துவின் கருதணதய நிதனவூட்டுகிறது.
இமயசு கிறிஸ்துவின் கருதணமய அவர ் நம் மமல் தவத்திருக்கும் அன்புக்கு
ஆதாரம் .

தவோகமம் என்பது (ளபபிை் ) என்ன?
மவதாகமம் என்பது கடவுள் தன் அன்தப தவளிப்படுத்தும் கதத. அவரது
குைந்ததகதள எப்படி மநசிக்கிறார ் என்பதத ததரியப்படுத்தும் அன்பு கதத.
நாம் யாவரும் மதவனுதடய பிள் தளகள் . நீ ங்கள் மவதாகமத்தத (தபபிள் )
வாசிக்தகயில் , நமக்கு மதவன் தவத்திருக்கும் அற் புதமான திட்டங் கதள
பற் றி அறிந்து தகாள் வீர ்கள் .
மதவன்

எவ் வாறு

அன்புகூறுகிறார,்

எல் லாவற் தறயும்
நம் மிடம்

பதடத்தார,்

ஆவலாய்

நம்

எதிரப
் ாரப
் து

மமல்

என்ன,

எப்படி
எதற் காக

இமயசுதவ மரிக்க உலகுக்கு அனுப்பினார,் நமது அனுதின வாை் க்தகக்கு
மததவயான

ஆமலாேதனகள் ,

சுவாரசியமான,

ஊக்கமளிக்கும்

மபாததனகள்

என்ன,

இன்னும்

ேத்தியங் கதள

மவதாகமத்தில்

பல

மதவன்

விளக்கியிருக்கிறார ்.
மவதாகமம்
தூண்டபட்டு

என்பது

பல

எழுதிய

நூல்
பல

ஆசிரியர ்கள் ,

புத்தகங் கள்

பரிசுத்த

தகாண்ட

ஆவியானவரால்

ததாகுப்பு.

எனமவ

மவதாகமம் மதவனுதடய வார ்த்தத.
மவதாகமத்தில் (தபபிள் ) உள் ளடங் கியதவ


கடவுளுதடய அன்தப தவளிப்படுத்தும் கததகள்



கிறிஸ்துவுக்குள் அடங் கிய நம் முதடய அதடயாளம்



உண்தமயான வரலாற்று கததகள் உள் ள அற் புதமான ததாகுப்பு



இமயசுவின் ஜீவியம்



ஊக்கமளிக்கும் மதவனுதடய வாக்குறுதிகள்



அனுதின

வாை் க்தகக்குறிய

ஆமலாேதனகளும்

மபாததனகளும் (வாை் க்தகக் குறிய ஆமலாேதன புத்தகம் )


மவததனயிலும் ,

பிரே ்ேதனகளிலும் ,

மனம்

கேந்த

மநரத்திலும் ,

மதவனுதடய அதேக்கமுடியாத அன்பு

தவோகமே்தில் (ளபபிைில் ) கடவுளுளடய அன்ளப நவைிப் படுே்தும் களே
என்பது என்ன?
தபபிள் கடவுளுதடய அன்தப தவளிப்படுத்தும் கதத. இந்த மநேகததயில்
தம் ெனங் ககதள எவ் வாறு மநசிக்கிறார ் என்று எழுதப்பட்டு இருக்கிறது.
மவதாகமத்தில்

(தபபிளில் )

மதவன்

வானத்ததயும்

பூமிதயயும்

எப்படி

உருவாக்கினார,் மனிததன எப்படி பதடத்தார,் அவருக்கு நம் மமல் உள் ள
அன்பு,

எதற் காக

அனுபப்பட்டார,்

இயசுதவ

நமக்காக

நமக்காக

தவத்திருக்கும்

மரிக்க

அனுப்பினார,்

அற் புதமான

எப்படி

வாக்குறுதிகளும் ,

திட்டங் களும் என்ன என்பதவ கூறப்பட்டு இருக்கிறது
மவதாகமத்தில் (தபபிளில் ) பதைய ஏற் பாட்டு புத்தகத்தத படிபீர ்களானால்
மதவன் எவ் வாறு தாம் மநசித்த ெனங் கதள எகிப்திலிருந்து புறப்படதேய் து
அடிதமத்

தனத்திலிருந்து

விடுவித்து,

தேங் கடலின்

நீ தர

பிரித்து,

தம்

ெனத்திற் கு எந்த தீங் கும் வராதபடிக்கு, கடதல கடப்பதற் கு, கடலின் நடுவில்
ஒரு பாதத அதமத்து, பகலிமல மமகத் தூணினாலும் , இரவிமல தநருப்புத்
தூணினாலும் அவர ்கதள காத்து வழி நடத்தினார ் என்று வாசிக்கலாம் .
அல் லாமலும் ,

தம்

பாதறயிலிருந்து
மவதாகமத்தில்

மநே

மக்களுக்கு

குடிக்க

நீ ரும்

(தபபிளில் )

வானத்திலிருந்து

அளித்த

மக்கள்

புசிக்க

கததகதள

எவ் வாறு

உணவும் ,

வாசிக்கலாம் .

மதவனுக்கு

கீை் படியாமல்

அவதர புண்படுத்தினார ்கள் என்றும் இருக்கிறது. ஆனால் மதவன் அவர ்கள்
மமல்

உள் ள

அன்பினாமல

ஆசீர ்வதித்தார,்

எப்தபாழுதும்

இஸ்ரமவலர ்

(பாதலவனத்தில் )

சுற் றி

நாற் பது

அவர ்கதள
வருடம்

திரிந்ததபாழுது,

மன்னித்து

வனாந்திரத்தில்

அவர ்கள்

கால் கள்

வீக்கமதடயவில் தல, அவர ்கள் உதடகள் பதையதாகவும் இல் தல.
இதவகள்

மவதாகமத்தில் (தபபிளில் ) உள் ள ஒரு சில கததகள் . நீ ங்கள்

மவதாகமத்தில் (தபபிளில் ) இன்னும் பல அற் புதமான கததகதள படிக்கலாம் .

தவோகமம் (ளபபிை் ) உண
் ளமயானோ?
ஆம் , மவதாகமம் (தபபிள் ) உண்தமயானமத. மவதாகமம் (தபபிள் ) மதவனின்
வார ்த்ததகள் . மக்கள் பலர ் மவதாகமத்தில் (தபபிளில் ) உள் ளதவகள் ேரியாக
கூறப்பட்டு இருக்கிறதா என்று விவாதிக்கலாம் . மக்களால் , எழுப்பப்பட்ட
மகள் விகளுக்கு

கடந்த

காலங் களில்

உதாரணமாக

ததால் லியல் வ்

ஏற் கனமவ

(ததால் தபாருள்

பதிலளிக்கப்பட்டுள் ளது.
ஆராய் ே ்சி)

ோன்றுகள் ,

வரலாற்று(ேரித்திர) பதிவுகள் மபான்றதவகதள கண்தடடுத்த தபாழுது பல
மகள் விகளுக்கு பதில் கள் கிதடத்தன. அறிவியல் (விஞ் ஞானம் ) ேம் மந்தப்பட்ட
பல

மகள் விகளுக்கு,

தவளிபட்ட

அறிவியல் (விஞ் ஞானம் )

ஆதாரங் கள்

பதிலளளித்தன.

மக்கள்

மவதாகமத்தில்

(தபபிளில் )

குறிப்பிட்டதவகதள

இந்த ஆதாரத்மதாடு இதணத்து புரிந்து தகாள் ளமுடிகிறது.
அமதமபால

வருங் காலத்திலும் ,

உண்தமகளின் துல் லியம்

(தபபிளில்

குறிப்பிடப்பட்டுள் ள

பற் றி) புதுபுது அறிவியல்

விவரங் கள் , மற்றும்

ேரித்திர ோன்றுகள் மக்களுக்கு கிதடக்கும் தபாழுது பல மகள் விகளுக்கு
பதில் கிதடக்கும் .
ஆண்டவருதடய

அன்தபயும் ,

அவருதடய

வார ்த்ததகதளயும்

மவதாகமத்ததயும் விசுவாசிப்பமத நமக்கு முக்கியம் . எல் லா மகள் விகளுக்கும்
அவருதடய மநரத்தில் பதில் அளிக்கப்படும் . நாம் மதவனாகிய கடவுதள நம் பி
அவர ் மமல் விசுவாேமாய் இருக்க மவண்டும் .
நாம் மவதாகமத்தத (தபபிதள) எப்படி படிக்க மவண்டும் ?
மவதாகமம் (தபபிள் ) பல் மவறு புத்தகங் கதள தகாண்ட ஒரு ததாகுப்பு ஆகும் .
சில

புத்தகங் களில்

அறிவுதரகளும் ,

சில

கததகளும் ,

சில

புத்தகங் களில்

புத்தகங் களளில்

கவிததகளும் ,

சில

பகுத்தறிவுள் ள
புத்தகங் களில்

குறிப்பிட்ட மபாததனகதளயும் உள் ளடங் கியது.
சில

புத்தகங் கள்

மேதவகதள

நமக்கு

பற் றியும் ,

இயசுதவ

பற் றியும் ,

ததரிவிக்கின்றன.

அவர ் உலகத்தில்

சில

தேய் த

புத்தகங் கள்

நம் தம

ஊக்கமளிப்பதாகவும் , சில புத்தகங் கள் வருங் காலத்தில் வரும் ேம் பவங் கதள
கண்மணாட்டமாக ததரியப்படுத்துகிறது.
மவதாகமத்தத (தபபிதள) முதலிருந்து கதடசிவதர

ஒரு தடித்த கதத

புத்தகமாக கருதி வாசிக்க முயற் சி தேய் தீர ்கமளயானால் நிே ்ேயமாக ஒரு சில
நாட்களில் சுவாரசியத்தத இைந்துவிடுவீர ்கள் .
ஆதகயால் நீ ங்கள் என்ன ததரிந்து தகாள் ள மவண்டும் , எதத மதடுகிறீர ்கள்
என்பதத தபாருத்து மவதாகமத்தத எதத, எப்படி வாசிப்பது என்று ததரிந்து
தகாள் வது நல் லது.
மவதாகமத்தில்

(தபபிள் )

இரண்டு

பிரிவுகள்

உள் ளன.

பதைய

ஏற் பாடு

(இமயசுவுக்கு முன் காலம் ) மற்றும் புதிய ஏற் பாட்டு ( இமயசுவின் காலமும் ,
இமயசுவின் பின் காலம் ).
நீ ங்கள்

மதவனாகிய கடவுளின் பதடப்தப பற் றியும் , பதைய வரலாற்று

நாட்களில் அவரது மக்கள் பற் றிய கததகதள படிக்க மவண்டும் என்றால் ,
நீ ங்கள்

பதைய

ஏற் பாட்டில்

(உதாரணமாக

ஆதியாகமம் ,

யாத்திராகமம் ,

மயாசுவா, முதலியன) உள் ள புத்தகங் கதள படிக்கலாம் .
நீ ங்கள் இமயசுதவ பற் றிய கததகள் , அவர ் எவ் வாறு ேதபகதள நிறுவினார ்
என்பதத வாசிக்க விரும் பினால் ,

புதிய ஏற் பாட்டில் உள் ள முதல் ஐந்து

புத்தகங் கதள(மத்மதயு, மாற் கு, லூக்கா, மயாவான் மற்றும் அப்மபாஸ்தலர)்
படித்து அறியலாம் . நீ ங்கள் மதவதன பாடி துதிக்க விரும் பினால் ேங் கீத
புத்தகம் மூலம் படித்து தியானம் தேய் யலாம் .

தவோகமம் (ளபபிை் ) வசனங் களை எப் படி தியானிக்க தவண
் டும் ?

மவதாகமம் (தபபிள் )

மதவனாகிய

கடவுளின்

வாக்குறுதிகளால்

நிதறந்திருக்கிறது. நாம் மவதாகமத்தத வாசிக்கும் தபாழுது , குறிப்பிட்ட
வேனங் கள் நம் கவனத்தத ஈர ்க்கலாம் . அந்த மநரத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர ்
அதவகதள நமக்கு கற் பித்து வழிநடத்த நாம்
மதவன்

நமக்குரிய

வாக்குறுதிகதளயும்

தெபம்

தேய் யமவண்டும் .

திட்டங் கதளயும் ,,

அவருதடய

சித்தத்ததயும் தவளிப்படுத்துவார.்
நாம்

மவதாகமத்தத,

அவருதடய

வார ்த்ததகதள

நம்

மனதில்

விசுவாேத்துடன் வாசிக்க மவண்டும் .

தவோகமே்தில் (ளபபிை் ) உை் ை கடவுளுளடய சக்தி வாய் ந்ே சில
உறுதிநமாழிகை் என்ன?
மவதாகமம் (தபபிள் ) கடவுளுதடய உறுதி தமாழிகளால் நிதறந்திருக்கிறது.
இந்த

புத்தகத்தின்

உதாரணங் கதள
நமக்களித்த
குறிப்பிட்ட

இரண்டாம்

(2)

பிரிவில்

ததரிந்துதகாள் ளலாம் .

வாக்குறுதிகள்

(பிரார ்த்ததன

இந்த

பிராத்ததனகளில்

உள் ளடங் கியுள் ளன.

மவதவேனங் களும்

பிரிவில் )

தோல் லப்பட்டு

கதடசி

இருக்கிறது.

சில

மதவன்

பகுதியில்

மதவனுதடய

ஆசீர ்வாதம் உங் கதள வல் லதமயாக ததாடும் படிக்கு இந்த வேனங் கதள
படித்து, தியானம் தேய் யது, பிராத்ததன தேய் யலாம் .

இதயசு துடிதுடிே்து இறந்ோர். அவர் கடவுைாக எப் படி இருக்க முடியும் ?
வானத்ததயும்
பரமதகப்பன்.

பூமிதயயும்
இமயசு

பதடத்த

மதவனுதடய

ஆண்டவர ்

குமாரன்.

நமது

மதவன்

நம்

அன்பான

மமல்

உள் ள

அன்பினாமல, நமது பாவத்திலிருந்தும் , நித்திய மரணத்திலிருந்தும் தப்புவிக்க
அவருதடய குமாரனாகிய இமயசுதவ
அனுப்பினார.்

மதவதன

தவிர

பலி ஆடாக சிலுதவயிமல மரிக்க

பாவத்திலிருந்தும் ,

மற்றும்

நித்திய

மரணத்திலிருந்தும் யாரால் நம் தம காப்பாற் ற முடியும் ?
எத்ததனமயா

மக்கள்

இமயசுதவ

அறியாத

மவதளயில் ,

உனக்காகவும் ,

எனக்காகவும் நம் ஒவ் தவாருவர ்காகவும் மரித்த இமயசுவுக்கு மமல்

நம் மமல்

அன்பு தேலுத்த மவறு யாரால் முடியும் ?
இமயசு

நம்

ஒவ் தவாருவதரயும்

இரட்சிக்க

மரித்தார.்

நம் மில்

பலருக்கு

இதுகூட ததரியாது. .அவதர விட யாரால் நம் தம மநசிக்க முடியும் ?

தேவன் எல் லாம் வல் லவர். அவருளடய சக்தியினாதல நமது பாவங் களை
மன்னிக்கமுடியும் . எனதவ இதயசு ஏன் நமக்காக சாக தவண
் டும் ?
நம் முதடய

பிதாவாகிய

மதவன்

அன்பானவர.்

நம்

ஒவ் தவாருவர ்

மமல்

தவத்திருக்கும் அன்தப வார ்த்ததகளினால் விவரிக்க முடியாது. ஆனாலும்
அவரது தகாள் தககளுக்கும்
நியாயத்தின்

படி

மததவப்படுகிறது.

உண்தமயாக இருக்கிறவர ். அவருதடய நீ தி

பாவிகள்
அமத

மநரத்தில் ,

தண்டிக்கப்பட
நம்

மமல்

மவண்டும்

அளவற் ற

என்று

அன்தபயும்

தவத்திருக்கிறார.் அவருதடய அன்பும் கருதணயும் பாவிகளாகிய நம் தம

விடுவிக்க

மகாருகிறது.

இந்த

மததவகதள

பூர ்த்தி

தேய் ய,

நம் முதடய

இடத்திலிருந்து, நம் பாவத்தின் விதளவுகதள ஏற்று தகாள் ள நமது இரட்ேகர ்
இமயசுதவ உலகத்திற் கு அனுப்பினார ். இத்ததகயது நமது மதவனுதடய
அன்பு! இந்த அன்புக்கு ேமமாக யாரால் முடியும் .

இதயசு மரணே்ளே எவ் வாறு தமற் நகாண
் டார்? உயிர்ே்நேழுேல் என்றால்
என்ன?
நம்

பாவங் கள்

மன்னிக்கப்படவும்

கழுவப்படவும்

நம் முதடய

இடத்தில்

சிலுதவயில் அதறய கர ்த்தராகிய இமயசு தன்தன ஒப்புக்தகாடுத்தார.் அவர ்
நம்

இடத்தில்

மமற் தகாண்டு

மரித்து

அடக்கம்

மூன்றாம்

நாள்

பண்ணப்பட்டார.்

உயிருடன்

அவர ்

திரும் பவும்

மரணத்தத

வந்தார.்

இதுமவ

உயிர ்த்ததழுதல் .
உயிர ்த்ததழுந்த பிறகு, அவர ் நாற் பது நாட்கள் அவரது சீடர ்களுடன் இருந்து,
பின்பு பரமலாகத்துக்கு மமதலழுந்தார.் அவர ் மகிதமமயாமட உலகுத்துக்கு
திரும் பவும் வருவார.்
இமயசு

நமது

இரட்ேகர.்

அவருதடய

பரிசுத்த

நாமத்தத

மநாக்கிக்

கூப்பிடுகிறவர ்கள் இரட்சிக்கபடுவார ்கள் .

இதயசு கிறிஸ்துளவப் பற் றிய சிறப் பு என்ன? இதயசு கிறிஸ்துவின்
ேனிே்துவம் என்ன?
இமயசு கிறிஸ்து மதவனுதடய

குமாரன். இமயசுதவ

பற் றிய

தனிப்பட்ட

விஷயங் கள் பல உள் ளன. ஒரு ததய் வீக வாை் க்தக நமக்கு வாை் நது
்

காட்ட

பூமிக்கு வந்தார.் அவர ் கன்னியாகிய மரியாளிடம் , ஒரு மாட்டு ததாழுவத்திமல
பிறந்தார.் அவர ் பூமியில் இருந்தமபாது, அவர ் கடவுள் என்பதால் உலகிலுள் ள
எல் லா தேல் வங் கதளயும் தன் ஆடம் பரத்திற் காக மதர ்ந்ததடுத்திருக்கலாம் .
ஆனால்

ோதாரண

மக்கமளாடு,

தாை் தமயான

வாை் க்தகதய

மதர ்ந்ததடுத்தார.் நம் மமாடு மேரந
் து
் வாை ஆதேப்பட்டார.்
அவனர ்

பிறந்த

தனிசிறந்த
பிரகாசித்தது.

மபாது

நட்ேத்திரம்
மற்றும்

மதவதூதர ்கள்

பாடி

தகாண்டாடினார ்கள் .

ஒரு

அவரது கீர ்த்திதய பிரஸ்த்தாபிக்க விண்ணிமல

ஞானிகள்

பலர ்

தவகு

தூரத்திலிருந்து

அவருக்கு

மரியாதத தேலுத்துவதற் காக வந்தனர.்
அவர ் பாவங் களுக்கு விலகி, மோததனதய தவிர ்த்து ததய் வீக வாை் க்தகதய
வாை நமக்கு காட்டிக் தகாடுத்தார.் அவர ் பாவம் மற்றும் மரணத்திலிருந்து
என்தறன்தறக்கும் நம் தம மீட்பதற் கு சிலுதவயில் இறந்தார ்.
மவறு எங் மக நீ ங்கள் கடவுள் , நம் தம காப்பாற் றி, அவதர தநருங் கி வந்து
எப்மபாதும் நாம் அவருடன் இருக்கும் படியாக நமக்காக

இறந்தார ் என்று

மகள் விப்பட்டு இருக்கிறீர ்கள் ?
இமயசுவின்

கருதணயும் ,

சிலுதவயில்

பரமதந்ததயின் அன்தப நிரூபிக்கிறது.

அவரது

மரணமும் ,

நமது

மூன்றாவது நாள் இமயசு உயிர ்த்ததழுந்தார ் என்பது அவர ் மரணத்தத தவற் றி
தகாண்டார ் என்பதத நிரூபிக்கிறது. எல் லாவற் றிற் கும் அவர ் தான் பதில் .
அவர ் நம் தம குணப்படுத்துபவர,் நம் தம பாதுகாப்பவர,் நம் எெமானர,் நம்
மதவன், , நம் நண்பர,் நமக்கு வழிகாட்டி , நம் ேமகாதரர,் நம் முதடய ராொ, நம்
ஆண்டவர ் என்று மமலும் பட்டியல் மபாட்டுதகாண்மட இருக்கலாம் .
ததய் வங் களின் முன்னிதலயில் மக்கள் தங் களின்
தகாடுக்க

முதனகிறார ்கள் .

மதவனுதடய

சிறந்த காணிக்தகதய

குமாரனாகிய

இமயசு

இந்த

வதகயான காணிக்தகதய விரும் புவதில் தல. இமயசு நாம் அவரிடம் நம்
பிரே ்சிதனகள் , நம் தநாறுங் கிய நிதல, நம் வியாதிகள் , நம் துக்கங் கதள
தகாண்டுவர
விட்டு

விரும் புகிறார.்

ஏதனனில்

எடுத்துவிட்டு

அதவ

நம் தம

எல் லாவற் தறயும்

தம்

நம் தம

கிருதபயினாலும் ,

இரக்கத்தினாலும் ,அன்பினாலும் நிரப்ப விரும் புகிறார.்

கிறிஸ்துவின் இரே்ேம் பற் றிய சிறப் பு என்ன?
ஏன் மக்கை் எப் நபாழுதும் கிறிஸ்துவின் இரே்ேே்ளே பற் றி
தபசுகிறார்கை் ?
கிறிஸ்துவின்

இரத்தத்திற் க்கு

மிகவும்

சிறந்த

முக்கியத்துவம்

உண்டு.

ஒருவமனா/ஒருத்திமயா, இமயசு மதவனுதடய குமாரன் என்று விசுவாசித்து,
இமயசுதவ

இரட்ேகராக

ஏற்றுக்

தகாண்டால் ,

கிறிஸ்துவின்

இரத்தம்

அவர ்களது பாவங் கதள கழுவி நித்திய மரணத்திலிருந்து இரட்சிக்கிறது.
மமாமேயின்

ேட்டம்

விதிமுதறகதள

(பதைய

ஏற் பாட்டில்

பண்தடய

நாட்களில் ) கதடபிடித்த மபாது, ஆண்டுக்கு ஒரு முதற, பூோரி மக்களின்
பாவங் களுக்காக

மன்னிப்பு

விலங் குகளின்(மிருகம் )

தபற

இரத்தத்தத

மகாவில்

(ஆலயம் )

காணிக்தகயாக

பீடத்தில்

பதடத்தார ்கள் .

ஒவ் தவாரு வருடமும் இந்த விலங் குகளின் இரத்தத்தத

காணிக்தகயாக

பதடத்தார ்கள் . ேட்டப்படி, இரத்தம் சிந்தாமல் எதற் கும் மன்னிப்பும் இல் தல.
இமயசு நம் மமல் உள் ள கருதணயால் சிலுதவயில் பலியாகி, இரத்தம் சிந்தி
நம் பாவங் கதள முற் றிலும் நம் தம விடு நீ ங்கலாக்கி மீட்டுக் தகாண்டார.்
நாம்

அவதர

விசுவாசித்து

அறிக்தகயிட்டால்

அவர ்

இரத்தத்தினாமல

நம்

மனந்திரும் பி,

நம் தம

நமது

மன்னித்து

பாவங் கதள

பாவங் கதள

அவரது

கழுவும்

அவரிடம்

விதலமயரப்பட்ட

மபாது

நம்

நித்திய

இரட்சிப்பதடகிமறாம் .
நம் பாவங் களுக்தகன்று

முழு பரிகாரமாக இமயசு சிலுதவயில் பலியாக

மரித்ததத "கிறிஸ்துவின் இரத்தம் " என்ற வார ்ததகள் தவளிப்படுத்துகிறது.
இமயசு உனக்காகவும் , எனக்காகவும் , நம் எல் மலாருக்காகவும் , இரத்தம் சிந்தி
மரித்தார.்

நாம்

பாவிகள் ,

நம்

இமயசுதவ

ஏற்றுதகாள் ளும் தபாழுது மீட்கப்படுகிமறாம் .
கிறிஸ்துவின் இரத்தம் ஆபத்தில் இருந்து நம் தம பாதுகாக்கிறது.

இரட்ேகராக

இதயசுளவயும் மற் ற நேய் வங் களை வணங் கினால் இதயசு என்ன
நிளனப் பார்? இதயசுவின் உணர்வுகை் என்ன?
நீ ங்கள் மநசிக்கிற நபர ் அவர ் அன்புக்கு நீ ங்கள் அருகதத ஆக இருந்தும்
நீ ங்கள்

விரும் பும் அளவிற் கு உங் கதள மநசிக்கவில் தல என்றால்

நிதனப்பீர ்கள் ? நீ ங்கள்

வருத்தப்படுவீர ்கள் . ஆனால்

இன்னும்

எப்படி

ததாடரந
் து
்

அவதர மநசித்து நம் பிக்தகமயாடு காத்திருப்பீர ்கள் .
அவ் வாமற நம்

வாை் க்தகயில்

இமயசுவுக்கு, முதல்

விட்டால் மவததனபடுகிறார.் இமயசு நம்

இடத்தத தகாடுக்கா

இதயங் கதள, மற்றும் மனததயும்

அறிந்திருக்கிறார.்
நாம் நமது அன்பான தகப்பனுக்கு நம் வாை் க்தகயில் முதலிடம் தகாடுத்து
அவதர மநசிக்காவிட்டாலும் , நாம் ஒவ் தவாருவரும் ஒரு நாள் ேத்தியத்ததயும்
அறிமவாம் , ேத்தியம்

நம் தம விடுவிக்கும்

என்று இமயசு தபாறுதமயாக

காத்திருக்கிறார.்

சிலுளவயில் ஆணிகைால் அடிக்கபட்டு வலிதயாடு இருக்கும் இதயசுளவ
மக்கை் எப் படி வணங் க முடியும் ?
இந்ே தவேளனயான காட்சிளய வணங் கினால் இேயமற் றவன் ஆக
காண
் கிறேல் லவா?
கடவுள்

நம் மமல் உள் ள அன்பினால் , தமது ஒமர மபறான குமாரனாகிய,

நம் முதடய கர ்த்தராகிய இமயசு கிறிஸ்துதவ அனுப்பி பாவத்திலிருந்தும்
மநாய் கள்
நமக்காக

மற்றும் ,

மரணத்திலிருந்தும்

உயிதரக்

தகாடுத்தார ்

மீட்க்கும்
என்பதத

தபாருட்டு

சிலுதவயில்

சிலுதவ

நமக்கு

நிதனவூட்டுகிறது.
மதவன் நம் தம மநசிக்கிறார ். நாம் இமயசு கிறிஸ்துதவ தோந்த இரட்ேகராக
ஏற்றுதகாண்டால்

நாம்

எப்மபாதும்

அவருடன்

இருக்க

முடியும்

என்ற

நற் தேய் திதய வலியுருத்துகிறது.
சிலுதவ நமக்கு அன்தபயும் , நம் பிக்தகதயயும் வலியுருத்துகிறது. நாம் அந்த
கண்மணாட்டத்தில்

சிலுதவதய

பார ்க்கும்

தபாழுது

சிலுதவயின்

முக்கியத்துவத்தின் உண்தமயான அர ்த்தம் புரிந்து தகாள் ளமுடிகிறது.
நாம்

மனதில்

ஆண்டவர ்

தவத்து

இமயசு

தகாள் ள

கிறிஸ்து

மவண்டியது

ோதவ

தவன்று

என்னதவனில்

நம் முதடய

உயிர ்த்ததழுந்தவர.்

அவர ்

உயிருள் ள ஆண்டவர ்.

பல கிறிஸ்ேவர் தமற் கே்திய கலாச்சாரே்ளே ஏற் றுக் நகாண
் டுை் ைனர்.
இதயசு கிறிஸ்துளவ நம் பினால் நானும் அவர்களை தபால இருக்க
தவண
் டுமா?
மாற் றம்

இதயத்தில்

விசுவாசித்தால்

மற்றும்

தவளிப்புற

மனதில்

மாற் றங் கள்

ஏற் படுகிறது.
மததவயில் தல.

இமயசுதவ
இமயசுதவ

விசுவாசித்து அவமராடு தனிதமயிமல தெபத்தில் மநரத்தத தேலவளிக்கும்
தபாழுது பரிசுத்த ஆவியானவர ் நம் தம கடவுளிடம் இன்னும் தநருங் கி வர
வழிகாட்டுவார.்
சிலர ்

அவர ்களின்

ேமூகத்தில் ,

பண்பாட்டிலும்

புதிய

விஷயங் கதள

கதடபிடிக்கலம் , ஆனால் அப்படி தேய் ய எந்த கட்டாயமுமில் தல.
உலக விஷயங் கள் விட நம் மனதும் இருதயமுமம மதவனுக்கு முக்கியமானது.

நான் இதயசுளவ விசுவாசிக்கிதறன்.
என் வாழ் க்ளக முளறயில் ஏோவது மாற் றிக்நகாை் ை தவண
் டுமா?
ஆம் .

ஆனால்

நீ ங்கள்

உங் கள்

வாை் க்தக

முதறதய

மாற் ற

உங் கதள

கட்டாயப்படுத்தி தகாள் ள மவண்டாம் . நீ ங்கள் இமயசுதவ உங் கள் தோந்த
இரட்ேகராக ஏற்று தகாண்டபின், உங் கள்
மநரத்தத

அவரிடம்

தனிதமயில்

ஒப்புதகாடுங் கள் .

அதமதியாக

ஒழுங் தக

நாம்

உறவுதவ

இன்னும்

இதயம் , மனம் , உயிர ் மற்றும்

தெபத்தில்

பைக்கபடுத்தி
ஆைமாக

அவருதடய

மநரத்தத

தகாண்டால் ,
வளர ்க்க

பிரேன்னத்தில்

தேலவழியுங் கள் .

ஆண்டவமராடு,

பரிசுத்த

இந்த

தனிப்பட்ட

ஆவியானவர ்

நமக்கு

வழிகாட்டுவார.்

கிறிஸ்ேவர்கை் தேவாலயே்தில் மது குடிக்கிறார்கைா?
இல் தல, இது கிறிஸ்தவர ்கள் பற் றிய தவறான அபிப்பிராயம் .
நீ ங்கள் , மதவாலயத்தில் ஆராததனகளில் (வழிப்பாட்டில் ) கலந்து தகாண்டால்
என்ன? அந்த வதகயில் பிரேங் கம் மகட்கவும் , வழிபாட்டு முதறகதள மநரில்
கணடு அதன் அர ்த்தங் கதள புரிந்து தகாள் ளவும் முடியும் .

ஆலயம் தேவளன வழிபடும் இடம் .
இந்ே வழிபடும் இடே்தில் நசருப் பு (காலனி)அணிந்து எப் படி நுளழய
முடியும் ?
நாம் கிறுஸ்துதவ இரட்ேகராக ஏற் கும் மபாது, நாமம ஆலயமாக மாறுகிமறாம் ,
பரிசுத்த ஆவியானவர ் நம் இதயத்தில் வாை் கிறார ்.
நாம் தவளிப்புற தூய் தமதய கவனிப்பதத விட நம் இதயமும் மனமும்
தூய் தமயாகவும் , பரிசுத்தமாகவும் இருக்கிறதா என்று நம் தமமய மகட்டு
தகாள் வது அவசியம் . நாம் இமயசுதவ பின்பற்றும் மபாது இதயதிலும் , மற்றும்
மனதிலும் ஆண்டவதர பின்பற்றும் மனபாங் மக முக்கியம் .
ஒரு

மதவாலயத்தில்

நுதையும்

மபாது

தபாதுவாக,

மவண்டிய அவசியமில் தல. பல சிறிய நகரங் கள்

காலணிகள்

மற்றும்

கைட்ட

கிராமங் களில்

.ஆலயத்தத சுத்தமாக தவக்க, உள் மள வருமுன் அவர ்கள் காலணிகதள
கைட்டி விட்டு வருவார ்கள் .

நான் கிறிஸ்துளவப் பின்பற் ற என்ன நசய் ய தவண
் டும் ?
நான் கிறிஸ்துளவ விசுவாசிே்ோல் என்நனன்ன விட்டு நகாடுக்க
தவண
் டும் ?
இமயசு

கிறிஸ்து

மதவனுதடய

குமாரன்

என்று

விசுவாசித்து,

அவர ்

உங் களுக்காக தபரிய திட்டங் கதள தவத்திருக்கிறார ் என்ற நம் பிக்தகயுடன்
உங் கள்

பிராத்ததனகதளயும்

வாருங் கள் .

அப்மபாது

மனுக்கதளயும்

அவர ்

அவரிடத்தில்

நம் முதடய

தகாண்டு

மதவன்

நம் தம

குணப்படுத்ததுகிறவர ், நம் மீட்பர,் நம் நண்பர,் நம் தம விடுவிக்கிறவர ் என்று
உங் கள் இதயத்தில் அறிவீர ்கள் .
உங் கள்

தினேரி

(தெபத்தில் ) சில
வாை் க்தகயில்

வாை் வில் ,

கடவுளின்

மநரம் தேலவிடும்
ஒவ் தவாரு

பிரேனத்தில் ,

பிராத்ததனயில்

ஒழுக்கத்ததக் தகாண்டு வாருங் கள் .

கட்டத்திலும் ,

வழிகாட்டும் படி

இமயசுவிடம்

தெபியுங் கள் .
பரிசுத்த ஆவியின் தபலத்தினால் உங் கள் வாை் க்தகயில் நல் ல மாற் றத்தத
தகாண்டுவர,

நீ ங்கள்

எதத

விட்டு

தகாடுக்க

மவண்டும்

என்று

வழிகாட்டும் படி பிராத்தியுங் கள் .
நீ ங்கள் உணவு, உதட, தங் குமிடம் , கலாே ்ோரம் இது மபான்ற எததயும் விட்டு
தகாடுக்க

மததவயில் தல.

உங் கள்

உள்

இதயதிலும் ,

உள்

மனதிலும் ,

ஏற் ப்படகூடிய மாற் றங் களில் கவனம் தேலுத்தி இமயசு உங் களுக்கு வழி
காட்ட அனுமதியுங் கள் .

நாம் இதயசு கிறிஸ்து நம் பினால் என்நனன்ன சடங் குகளை
பின்பற் றதவண
் டும் ?
நமக்கும் கடவுளுக்கும் உள் ள தநருங் கிய உறவில் எது முக்கியம் ? ேடங் குகள்
இரண்டாம் பற் றதவ. நம் முதடய மததவகதள மதவன் அறிந்திருக்கிறார.்
தினேரி

உங் கள்

வாை் வில் கடவுளிடம் மநரம் தேலவிடும் ஒழுக்கத்ததக்

கதடபிடியுங் கள் . பிராத்திக்கும் தபாழுது குறிப்பிட்ட வதகதய பின் ததாடர
மவண்டும் என்று அவசியமில் தல. நீ ங்கள் மதவனின் பிரேன்னத்தில் மநரத்தத
தேலவிட ததாடங் கும் மபாது அவர ் உங் களுக்கு வழிகாட்டுவார ். அவமராடு
மேர ்ந்து தேல் லும் பயணத்தத அனுபவிக்க ஆரம் பிப்பீர ்கள் .
நீ ங்கள் இமயசுதவ பற் றி இன்னும்
உங் கள்

மனதில்

குறிப்பிட்ட

ததரிந்து தகாள் ள மவண்டும் , மற்றும்

ேந்மதகங் கள்

அல் லது

மகள் விகளிருந்தால்

அவதர பின்பற்றும் மற் றவர ்களிடம் விவாதிக்கலாம் .

அவசியம் ஆலயே்திற் க்கு நசல் ல தவண
் டுமா?
மதவனாகிய

கடவுள்

உங் கதள

மநசிக்கிறார.்

நீ ங்கள்

கடவுதள

மநசிக்கிறீர ்களா? மதவதன ததரிந்துக் தகாள் ளும் ஆவிக்குறிய வாை் தகயில்
நீ ங்கள் தேய் திருக்கும் முன்மனற் றம் உங் களுக்கு

மகிை் ே ்சியும்

திருப்தியும்

அளிக்கிறதா? அல் லது நீ ங்கள்

மமலும் அவதர பற் றி அறியவும் , அவதர

மநசிக்கவும்

நீ ங்கள்

விரும் புகிறீர ்களா?

அவதர

தநருங் கி

வந்து

அவரது

கிருதப, ஆசீர ்வாதங் கதள உங் கள் வாை் க்தகயில் அனுபவிக்க மவண்டுமா?
ஒரு

ேடங் குக்காக

அனுபவிக்கவும்

ஆலயத்திற் க்கு
நமக்கு

தேல் லாமல் ,

கடவளிடம்

உள் ள

மதவனுதடய

தனிப்பட்ட

அன்தப

உறவுக்காகவும்

மதவாலயத்திற் கு தேல் லுங் கள் .
ஆண்டவருடய அன்தப நீ ங்கள்

மமலும்

அனுபவிக்கும்

தபாழுது, மதவன்

அவமராடு நடக்கும் பாததயில் , வழிநடத்தி தேல் வார.்

சிளல வழிபாடு (விக்கிரக ஆராேளன அல் லது உருவ வழிபாடு) என்றால்
என்ன?
மதவதன

விட

எவதரயாவது

அல் லது

எததயாவது

மநசிப்பது

விக்கிரக

ஆராததன அல் லது உருவ வழிபாடு என்று அதைக்கப்படுகிறது. அதாவது
ஒருவர ் கடவுள் என்று எண்ணி ஒரு சிதலதய மபாற் றி வணங் கலாம் . அல் லது
ஒருவர ் புகை் தபற்று பிரபலமதடந்தவதர எல் லாவற் தறயும் விட ரசித்து
மபாற் றலாம் . ஒருவர ் எலலாவற் றிக்கும் மமல் பணத்தத மநசிக்கலாம் . இதவ
யாவும் விக்கிர ஆராததனக்கு உதாரணங் கள்.
வானங் கதளயும் பூமிதயயும் பதடத்த நமது மதவனிடத்தில் அன்புகூறமவ
நாம்

உருவாக்கப்பட்டிருக்கிமறாம் .

மதவன்

நமது

அன்புத்

தந்தத,

நாம்

அவரின் பிள் தளகள் .
நாம் நம் வாை் வில் அவதர எல் லாவற் றிக்கும் மமமல முதல் இடத்தில் தவக்க
மவண்டும் .

ஏன் மக்கை் சிளலகளை வழிபடுகிறார்கை் ?
மக்கை் ஏன் சிளலகளை வழிபட கூடாது?
மக்கள்

தபாதுவாக

விஷயங் கதள

மற் றவர ்கள்

தேய் வதத

பார ்த்தும் ,

தபரியவர ்களிடமும் கற்றுக்தகாண்டும் பின்பறறுவார ்கள் .
தபரும் பாலும் , மக்கள் ேடங் குகதள பற் றி மகட்பது இல் தல அதவகளின் பின்
மநாக்கத்தத புரிந்து தகாள் ள முயற் சி தேய் வதுமில் தல.
மக்கள்

பலர ்

.சிதலகதள

கடவுள்

என்று

தவறாக

நம் பிக்

தகாண்டு

இருக்கிறார ்கள் . அதினால் மக்கள் விக்கிரகங் ளிடம் பிராத்திக்கிறார ்கள் .
நாம்

எதத

எதற் காக

தேய் கிமறாம்

என்று

ஆராயத்

ததாடங் கிவிட்டால்,

உண்தமதய மதட முதனகிமறாம் . பரம ேத்தியம் மதவனிடத்தில் உள் ளது. நம்

இதயங் களில் பரம ேத்தியத்தத மதடுமவாமமயானால் மதவன் தன்தனயும்
தமது அன்தபயும்

மமலும்

மமலும்

தவளிப்படுத்துவார,் ேத்தியம்

நம் தம

விடுவிக்கும் .
நாம்

நம்

தந்ததயாகிய

கடவுளிடமம

பிராத்திக்க

முடியும்

மபாது,

சிதலகளிடம் பிராத்ததன தேய் ய எந்த மததவ இருக்கிறது?

பல மக்கை் சூரியளன, சந்திரளன, நட்சே்திரங் களை, கிரகங் களை,
வழிபடுகிறார்கை் . இயற் ளக வழிபாடு ேவறா?
மதவன் வானத்ததயும் பூமிதயயும் சிருஷ்டித்தார.் வானத்திலும் , பூமியிலும்
உள் ள யாதவயும் மதவனால் உருவாக்கப்பட்டது. இயற் தக, சூரியன், ேந்திரன்,
நட்ேத்திரங் கள் , மற்றும் கிரகங் கள் யாதவயும் அவரது பதடப்புகள் . மக்கள்
வணங் க மவண்டியது படப்தபயா இல் தல பதடத்தவதரயா?
சில

மக்கள்

சூரியன்,

மதவர ்கள் என்றும்

ேந்திரன்,

நட்ேத்திரங் கள் ,

கிரகங் கள்

அல் லது கடவுள் இவற் றில் வாை் கிறார ்

இதவகதள
என்தறல் லாம்

நிதனக்கிறார ்கள் .
நம் தம உருவாக்கின அன்பு தகப்பனிடம் நாம் ஏன் கவனம் தேலுத்த கூடாது?
நம் தம உருவாக்கி, நம் தம மநசித்து, நம் அன்புக்காக ஏங் கும் நம் அன்பு
தகப்பதன ஏன் வழிபடகூடாது?

சில கிறிஸ்ேவர் எப் தபாதும் பாவே்ளே பற் றிதய தபசுகிறார்கை் .
அவர்கை் நகாடூரமானவர்கை் . நாம் ஏன் பாவே்ளே பற் றி விவாதிக்க
தவண
் டும் ?
மதவனாகிய கடவுள் தன் மகனாகிய, கர ்த்தராகிய இமயசு கிறிஸ்துதவ நாம்
தேய் த

அதனத்துப்

பாவங் களுக்கும்

பலியாக

சிலுதவயில்

மரிக்க

அனுப்பினார.் மதவனுதடய குமாரனாகிய இமயசுதவ நமது ஆண்டவராகவும்
இரட்ேகராகவும்

ஏற்றுக்தகாள் ளும்

மரணபலியாலும் ,

தபாழுது,

உயிர ்த்ததழுதல்

ஆண்டவராகிய

மூலமாகவும்

இமயசுவின்

நாம்

நித்திய

மரணத்திலிருந்தும் , பாவத்திலிருந்தும் மீட்கப்படுகிமறாம் .
இந்த ேத்தியத்தத புரிந்து தகாண்ட மக்கள் மற் றவர ்களும் இரட்சிக்கப்பட,
அவர ்கமளாடு

இந்த

உண்தமதய

பகிர ்ந்து

தகாள் ள

மிகுந்த

ஊக்கம்

தகாள் வார ்கள். மற் றவரும் பாவத்திலிருந்து இரட்சிக்கபடமவ மக்கள்

பலர ்

பாவத்தத பற் றியும் அதன் விதளவுகள் பற் றியும் மபசுகிறார ்கள்.

அளனவருக்கும் பாவிகை் அல் ல.
ஆனால் அளனவரும் பிறப் பின் தபாது பாவிகை் என்று எப் படி நசால் ல
முடியும் ?

மதவனின் தோந்த ோயலிமல மதவனால் உருவாக்கப்பட்ட ஆதாம் , ஏவாள்
என்ற முதல் மனிதர ்கள் கடவுளுக்குக் கீை் ப்படியாததால்

அவர ்கள் மூலம்

பாவம் பூமிக்கு வந்தது.
நாம்

சிறுவர ்களாய்

தகாள் ளவும் ,

இருக்கும் தபாழுது

அவர ்கமளாடு

பகிரந
் து
்

மற் றவர ்கள்
தகாள் ளவும்

மமல்

அக்கதற

கற் பிக்கப்பட்டன.

எப்மபாதும் மற் றவர ்களுடன் பகிர ்ந்து தகாள் ளாமல் நமக்கு நாமம ஏதாவது
தவத்து தகாள் வது தவறு.
நாம்

மபராதே பிடித்தவர ்களாகவும் சுயநலவாதிகளாகவும் இருக்கிமறாம் .

நீ ங்கள்

சிறிய

குைந்ததகதள

கவனித்திருக்கிறீர ்களா?

நீ ங்கள்

ஒரு

குைந்ததக்கு ஒரு தபாம் தம தகாடுக்கும் மபாது, குைந்தத அதத இறுக்கமாக
அதன்

தகயில்

தேய் யும்

தவத்துக்தகாள் ளுகிறது.

நீ ங்கள்

அதத

மபாது, குைந்தத, எதிர ்த்து பின் வாங் கி

சுயநலவாதியா?

இந்த

குைந்ததக்கு

யார ்

எடுக்க

முயற் சி

அழுகிறது. குைந்தத

இந்த

பைக்கத்தத

கற்று

தகாடுத்தது? எவரும் இல் தல. அப்படிதயனில் குைந்தத இந்த பைக்கத்தத
எப்படி கற்று தகாண்டது? இந்த உதாரணம் நாம் பிறப்பதற் கு முன்மப பாவம்
நம் வாை் வில் ஊடுருவி வருகிறது என்பதற் கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக உள் ளது.
நாம் நல் லவராக இருக்க முயற் சித்தும் . நம் வை் வில் சில
நம் மிடம்

தகட்ட

எண்ணங் கள்

மகாபம் ,

தபாறாதம,

ேந்தர ்ப்பங் களில்
காமம் ,

தபாய்

,மற் றவர ்கதள நம் வார ்த்ததயினால் காயப்படுத்தக் கூடிய சூை் நிதலகள்
ஏற் பபடலாம் .

அதன்

பின்

பாவதிலிருந்து

நித்தியமாக

விடுததல

தபறமவண்டும் என்ற மததவதய உணரலாம் . மதவனிடம் இருந்து கிதடக்கும்
இந்த மன்னிப்பு இமயசு கிறிஸ்துவின் மூலம் மட்டுமம ோத்தியம் .

நாம் பாவே்திலிருந்து இருந்து எப் படி விலகி இருக்க முடியும் ?
நாம் மதவனாகிய கடவுளுடன் இன்னும் தநருங் கி நடக்கும் தபாழுது, எது ேரி,
எது தவறு என்று, நாம் மமலும் மமலும் புரிந்து தகாள் ள முடியும் .
கடவுளுதடய புனிதத்தன்தம நம் தம பாவத்தில்

இருந்து விலகி இருக்க

உதவுகிறது.
நமக்கு கடவுமளாடு இருக்கும்

தநருங் கிய உறவுதவ அபிவிருத்தி(மமலும்

(வளர ்ே ்சி) தேய் யமவண்டியது மிகவும் முக்கியமானது.

நம் முளடய பாவங் கை் எப் படி மன்னிக்கப் படும் ?
இமயசு நம் பாவங் களுக்காக மரித்தார ். நாம் அவர ் மதவனுதடய குமாரன்
என்று, விசுவாசித்து, அவதர நம் இரட்ேகராக ஏற்றுக் தகாண்டு, மனந்திரும் பி,
நம் பாவங் கதள அறிக்தகயிட்டு, அவரிடம் மன்னிப்தப மதடும் தபாழுது,
அவர ் நம் முதடய பாவங் கதள கழுவி மன்னிக்கிறார.் அவரில் ஒரு புதிய
பதடப்பாக மாறுகிமறாம் . அப்தபாழுது மதவனால் நம் முதடய கடந்த கால
பாவங் கள் அதனத்தும் மன்னிக்கப்பட்டு மறக்கப்படுகிறது.

நான் எப் தபாதும் மற் றவர்கை் தமல் அக்களற நகாண
் டு அவர்களுக்கு
உேவுதவன். எனக்குை் எந்ே பாவங் களும் இல் ளல. நான் ஏன் பாவே்ளே
பற் றி தபச தவண
் டும் ?
நாம் மற் றவர ்களுக்கு நல் லது தேய் வதாமலா, உதவி தேய் வதாமலா நமக்கு
பாவங் கள் இல் தல என்று அர ்த்தம் இல் தல. பாவம் என்பது ,திருட்டு, தகாதல,
தகாள் தள

இது

மபான்ற

முரட்டுத்தனமாவும் ,

குற் றங் கள்

தபாய் கள்

பற் றியது

தோல் லுவதும் ,

அல் ல.

தபருதம,

நாம்

தபாறாதம,

ஆணவம் , காமம் , மற்றும் மகாபமான நிதலகளில் இருப்பதும் பாவமம.
சில மநரங் களில் நம் முதடய தோந்த குதறபாடுகதள, மதால் விகதள ஏற் க
கடினமாக

உள் ளது.

அதத

பற் றி

அறிக்தகயிட்டு

மபேவதும்

கடினமாக

இருக்கிறது.
கடவுள் நாம் பாவங் களில்

இருந்து விடுததல தபற விரும் புகிறார.் மதவன்

விரும் புவது மபால நாம் நம் தவறுகதளயும் பாவங் கதள உணர ்ந்து, வருந்தி
அவரிடத்தில்

ஒப்புதகாடுத்தால்

அவரால்

கிறிஸ்துவின்

இரத்தத்தினாமல

நம் தம கழுவி சுத்திகரிப்பதற் கு முடியும் .

பாவங் களை அறிக்ளகயிடுவது என்றால் என்ன?
ஏன் நான் பாவங் களை ஒப் புக்நகாை் ை தவண
் டும் ?
பாவங் கதள அறிக்தகயிடுவது

என்பது, நம் வாை் வில் நாம்

பாவங் கதள

தேய் து இருக்கிமறாம் என்று உணர ்ந்து, தவறுகதள தேய் துவிட்மடாம் என்று
கடவுளிடம் ஒப்பு தகாடுத்தல் . நம் முதடய பாவங் கதள நாம் அறிக்தகயிட்டு
மனந்திரும் பி அவதர மன்னிக்கும் படி மகட்க மவண்டும் .
மதவனுதடய வார ்த்தத நமக்கு அளிக்கும்

வாக்குறுதிகள்

– “நம் முதடய

பாவங் கதள நாம் அறிக்தகயிட்டால் , பாவங் கதள நமக்கு மன்னித்து எல் லா
அநியாயத்ததயும்

நீ க்கி

நம் தமே ் சுத்திகரிப்பதற் கு

அவர ் உண்தமயும்

நீ தியும் உள் ளவராயிருக்கிறார.் "

மனந்திரும் புேல் என்றால் என்ன? ஒருவர் எப் படி மனந்திரும் ப தவண
் டும் ?
நாம் நம் பாவங் கதள அறிக்தகயிட்டு, மமலும் நாம் தேய் த பாவங் கள், மற்றும்
தவறான காரியங் களுக்காக மனம் வருந்த மவண்டுதமன்பதத மதவனாகிய
கடவுள் நாடுகிறார.்
நமது பதைய தவறான நடவடிக்தககதள

புறக்கணித்து அவதர பின்பற் ற

அவர ் விரும் புகிறார.் நம் பாவங் கதள அறிக்தகயிடுவது மற்றும் இல் லாமல்,
நாம் தேய் த தவறுகளுக்காக வருந்த மவண்டுதமன மதவன் விரும் புகிறார.்
மனந்திரும் புதல்

என்பது,

நாம்

தேய் த

பாவங் களுக்காகவும் ,

தவறுகளுக்காகவும் வருத்தப்படுவது. மனந்திரும் புதல் , நாம் திரும் பவும் அந்த
பாவங் கதள தேய் யகூடாது என்ற ஆர ்வத்தத ஏற் ப்படுத்துகிறது.

நாம் மன்னிப்பு மகட்டு மதவதன மநாக்கி பிராத்திக்கும் மபாது, ,மமலும்
நல் லவராக ஆக அவரது வலிதமதய (தபலம் ) தந்தருள அவரிடம் பிராத்திக்க
மவண்டும் .
மனந்திரும் புதல்
இல் தல.

நம்

என்றால்

அன்புத்

குற் றமற் றவராகிவிடுமவாம்

தகப்பனாகிய

கடவுள் ,

என்று

சில

அர ்த்தம்

மநரங் களில்

நாம்

பின்னதடயலாம் என்று புரிந்திருக்கிறார.் ஒவ் தவாரு முதறயும் நாம் வருந்தி,
மன்னிப்பு மகட்கும் தபாழுது, அவரிடம் மன்னிப்தப தபறுகிமறாம் . இவ் வாறு,
தமல் ல தமல் ல மதவன் நம் தம வடிவதமக்கிறார.் ஆக மதவமனாடு நம் உறவு
ஆைமாகிறது.
நாம் மனந்திரும் பி மதவதன மதடும் மபாது இமயசு தாமம நமக்கு உதவுவார ்
என்று மவதாகமம் .( தபபிள் ) கூறுகிறது.

“என்
பிை் ளைகதை,
நீ ங்கை்
பாவஞ் நசய் யாேபடிக்கு
இளவகளை
உங் களுக்கு
எழுதுகிதறன்;
ஒருவன்
பாவஞ் நசய் வானானால்
நீ திபரராயிருக்கிற இதயசுகிறிஸ்து நமக்காகப் பிோவினிடே்தில் பரிந்து
தபசுகிறவராயிருக்கிறார்.
நம் முளடய பாவங் களை நிவிர்ே்தி நசய் கிற கிருபாோரபலி அவதர;
நம் முளடய
பாவங் களை
மாே்திரம்
அல் ல,
சர்வதலாகே்தின்
பாவங் களையும் நிவிர்ே்திநசய் கிற பலியாயிருக்கிறார்.”
நாம்

கடவுதள

தநருக்கமாக

கற்றுக்தகாள் ள

மவண்டும் .

தபாழுது,

மதவனிடத்தில்

நாம்

நாம்

பின்பற் ற

அவரது

ஒவ் தவாரு

முதறயும்

மன்னிப்பு

மகட்கும்

இயல் பில்

இருந்து

பாவம்

மபாது

தேய் யும்

அவர ் நம் தம

மன்னிக்கிறார.் இமதமபால் , நாமும் மற் றவர ்கதள மன்னிக்க மவண்டும்
மமலும் மவதாகமத்தில் ( தபபிள் ) கூறப்பட்டிறுக்கிறது என்னதவன்றால்

“ஒருவருக்நகாருவர்
ேயவாயும்
மனஉருக்கமாயும்
இருந்து ,
கிறிஸ்துவுக்குை்
தேவன்
உங் களுக்கு மன்னிே்ேதுதபால, நீ ங்களும்
ஒருவருக்நகாருவர் மன்னியுங் கை்.கடவுை் இருக்கிறார் ஆர்மர் என்பேன்
நபாருை் என்ன?”

தேவனுளடய கவசம் (சர்வாயுேம் ) என்றால் ஏன்ன?
நாம் அனுதினமும் நமக்கு எதிரான தீயேக்திகதள எதிர ்த்து மபாராட நாம்
ோர ்ந்துள் ள

ஆவிக்குரிய

கவேமம

(ேர ்வாயுதம் )

மதவனுதடய

கவேம்

எதனப்படுகிறது. மதவனுதடய கவேதமன்பது(ேர ்வாயுதம் ) இரட்சிப் பாகிய
ததலகவேம் , சே்தியம் என்னும் இதடக்கே ்தே, நீ திநயன்னும் மார ்க்கவேம் ,
சமாோனே்தின் சுவிமேஷத்திற் குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்தேதயயும்
விசுவாசநமன்னும்

மகடகத்ததயும் ,

தவேவசனமாகிய

ஆவியின்

பட்டயத்ததயும் குறிக்கிறது.
தினமும்

நம் முதடய

தெபத்தில்

மதவனுதடய

கவேத்தத

அணிந்து

ஆண்டவருதடய பாதுகாப்பில் எப்படி வாை் வது என்பதத ததறிந்துக் தகாள் ள
இந்த புத்தகத்தின் மூன்றாம் (3) பகுதிதய (தெபங் களின் பிரிவு) பார ்க்கவும் .

நீ ங்கள் தினேரி காதல தெபத்தில் இந்த பிராத்ததனதய

வைக்கமாக ஒரு

பகுதியாக்கி, மதவனுதடய கவேத்தத அணிந்து தகாள் ளுங் கள். இந்த தெபம்
அனுதினமும் மதவனுதடய ேக்தியிலும் , வல் லதமயிலும் , மற்றும் ஆவிகுறிய
ேவால் கதள எதிர ்க்க
அவ் வாறு

நம் தம ஆயத்தப் படுத்துகிறது.

ஆவிக்குறிய

கவேத்தத

அனிந்துக்தகாள் ளும்

மபாது

ஆன்மீக

தாக்குதல் கதள எதிர ்த்து நிற் கவும் , நம் மனதிலும் இதயத்திலும் ஏற் படும் தீய
எண்ணங் கள் மற்றும் உணர ்வுகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

கிறிஸ்துவுக்குை் விடுவிக்கப் பட தவண
் டும் என்பேற் கு என்ன அர்ே்ேம் ?
கிறிஸ்துவுக்குை் சுேந்திரம் என்றால் என்ன?
ஒருவர ் முதல்

மகள் வியாக, எதிலிருந்து விடுததலயாக மவண்டும்

மகட்கலாம் . ஒரு தநாடி, உங் கள் வாை் க்தகயின்

என்று

பிரதிபலிப்தப பின்மநாக்கி

பாருங் கள். பயம் , தபாறாதம, கேப்பு, மகாபம் , மன்னிக்க மறுப்பது, பதைய
காயங் கள், மபாதத, காமம் , தாை் வு மனப்பான்தம மபான்றதவகள் உங் கள்
வாை் வில் இருப்பதத உணரகி
் றீர ்களா? இது மபான்றதவகள் இல் தல என்று
நாம் மறுப்பதும் இயற் தகமய. எனினும் , உண்தமயிமலமய நம் இதயங் கதள
ஆராய் யும்

மபாது, நம்

வாை் வில்

பல பகுதிகதள சீரப
் டுத்தி மமம் படுத்த

மவண்டும் என்று ததரிந்து தகாள் ள முடியும் .
ஆனால் நாம் நம் தோந்த பலத்தில் மாற் ற முயற் சிக்கும்

மபாது மீண்டும்

மீண்டும் மதால் வியதடகிமறாம் . இமயசு ஒருவமர நம் தம விடுவிக்க முடியும் .

“சே்தியே்ளேயும்
விடுேளலயாக்கும் என்றார்.”,
இமயசு

அறிவீர்கை் , சே்தியம்

கூறுகிறார ்:

இமயசுதவ

தோந்த

பாவங் களுக்காக

இரட்ேகராக

வருந்தி

ஏற்று

அறிக்தகயிட்டு,

தகாண்டு,
அவரது

உங் களை

நாம்

மன்னிப்பும்

தேய் த
மற்றும்

மமன்தமயுள் ள அவரது வலிதமதய நமக்கு தரும் படி மகட்க மவண்டும் .
இமயசுவின்

சிலுதவ

பாவத்திலிருந்து
மதவனுதடய

மரணம்

விடுபட்டு

பிரேனத்திலும் ,

மற்றும்

வாை

அவரது

உயிர ்த்ததழுதல்

வழிவகுக்கிறது

மவதாகமத்தத

என்று

வாசிப்பதலும் ,

நம் தம

விசுவாசித்து,
தெபத்திலும்

மநரம் தேலவழித்தால், பாவத்ததவிட்டு விலகி மதவதன மநாக்கி வழி நடக்க
முடியும் .

