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1. இருளிலிருந்து தவளிச்சத் ில் வொை அனைப்பு

1 யபதுரு 2:9
நீ ங்கள ோ,
உங்கள
அந்தகோரத்தினின்று
தம்முளைய
ஆச்சரியமோன
ஒ ியினிைத்திற்கு
வரவளைத்தவருளைய
புண்ணியங்கள
அறிவிக்கும்படிக்குத் ததரிந்துதகோள் ப்பட்ை சந்ததியோயும், ரோஜரீகமோன
ஆசோரியக்கூட்ைமோயும், பரிசுத்த ஜோதியோயும், அவருக்குச் தசோந்தமோன
ஜனமோயும் இருக்கிறீர்கள்.

ெீங்களும் ெொனும், கடவுளுக்குச் சிறப்பொை மக்கள். ெீங்கள்
இவயசுனவ ெம்பி வொை, மறுபடியும் பிறந் கிறிஸ் வதைைில் அந்
சிலொக்கியத்ன ப் தபறுகிறீர்கள். அவ்வொறொை ெீங்கள் கடவுளொல்
த ரிந்த டுக்கப்பட்ட சந் ியொர்கள், இைொே ம ிப்பிற்குரிய பூசொரிகள்,
சுத் மொை சமு ொய மக்கள், அவருக்குச் தசொந் மொை சிறப்பொை
மக்கள் என்று வவ ொகமம் விளக்குகிறது. ஏதைைில், இருளொை
வொழ்க்னக
வொைந்துதகொண்டிருந்
ெொம்,
கடவுள்
எவ்வளவு
சிறப்பொைவர், ெல்ல குணமுள்ளவர், உயர்ந்
எண்ணமுள்ளவர்
என்று மக்களுக்கு தசொல்லும்படி, அவனைப் புகழ்ந்து வபசும்படி
அவர் ெம்னம அனைத் ிருக்கிறொர். ஆகவவ, மக்கள் உங்கனளப்
பொர்க்கும்தபொழுது,
கடவுள்
எவ்வளவு
சிறப்பொைவர்,
உத் மமொைவர், குனறவய இல்லொ
ெல்லவர் என்று ெம்னம
அனைத்
கடவுனளப் பற்றிப் புரிந்துதகொள்ள வவண்டும். கடவுள்
எவ்வளவு ெல்லவர் என்று கொட்டுவ ற்கொகவவ ெீங்களும் ெொனும்
இந் ப் பூமியில் இருக்கிவறொம்.
இருளொை
வொழ்க்னக
வொழ்ந்
ெம்னம
தவளிச்சத் ில்
வொைவவண்டும்
என்று
கடவுள்
அனைத் ிருக்கிறொர்
என்று
வவ ொகமம் கூறுகிறது. ஏதைைில், ஒருகொலத் ில் ெொம் வொழ்ந்
வொழ்க்னகச் சூைல், இருள் ெினறந்
ொக இருந் து. ெம்முனடய
ெினைவுகள்,
பைக்க
வைக்கங்கள்,
கலொச்சொைத் ில்
அ ின்
ொக்கங்கள் இருந் து. ஆைொல், கடவுள் ெம்னம அ ிலிருந்து
தவளிவய
இழுத்துக்தகொண்டு
வந்து,
தவளிச்சத் ில்
வொைனவத் ிருக்கிறொர்.
இப்தபொழுது,
ெொம்
வொழும்
சூைல்
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தவளிச்சம் ெினறந் து. அந் தவளிச்சம், ெம்முனடய சிந் னைகள்,
பைக்க வைக்கங்கள், கலொச்சொைத்ன வடிவனமக்கிறது. ெம்முனடய
வொழ்க்னகயில்
இருளுக்கு
இடமில்லொ படி,
தவளிச்சத் ில்
வொழ்கிறபடியொல், ெொம் உண்னமயிவலவய வித் ியொசமொைவர்கள்.
ஆதமன்.

இருள்—புதி
வகட்ட வச

ஏற்போடு விளக்கம்

ல் வசய்கிறவர்கள் ஒழிந்துவகோள்கிற இடம், இருள்

ய ோவோன் 3:19
ஒ ியோனது
உலகத்திளல
வந்திருந்தும்
மனுஷருளைய
கிரிளயகள்
தபோல்லோதளவக ோய் இருக்கிறபடியினோல் அவர்கள் ஒ ிளயப்போர்க்கிலும்
இருள
விரும்புகிறளத அந்த ஆக்கிளனத்தீர்ப்புக்குக் கோரணமோயிருக்கிறது.

மைி ர்களுனடய
தசயல்கள்
தகட்டனவகளொக
இருக்கிறபடியொல்,
அவர்கள்
தவளிச்சத் ில்
வொழ்வன விட
இருளில்
வொழ்வன வய
விரும்புகிறொர்கள். ஏதைைில், இருள் ொன் அவர்களுக்கு ஒைிந்துதகொள்ள
ஏதுவொை இடமொக இருக்கிறது.

சோத்தோனின் சக்தி
அப்யபோஸ்தலர் 26:18
அவர்கள் என்ளனப் பற்றும் விசுவோசத்தினோளல போவமன்னிப்ளபயும்,
பரிசுத்தமோக்கப்பட்ைவர்களுக்குரிய சுதந்தரத்ளதயும்
தபற்றுக்தகோள்ளும்படியோக, அவர்கள் இருள விட்டு ஒ ியினிைத்திற்கும்,
சோத்தோனுளைய அதிகோரத்ளதவிட்டு ளதவனிைத்திற்கும் திரும்பும்படிக்கு நீ
அவர்களுளைய கண்கள த் திறக்கும்தபோருட்டு, இப்தபோழுது உன்ளன
அவர்க ிைத்திற்கு அனுப்புகிளறன் என்றோர்.

பவுலிடம் வ வன், “ெீ மக்கனள இருளில் இருந்து தவளிச்சத்துக்குக்
தகொண்டுவை ெொன் விரும்புகிவறன். சொத் ொைின் சக் ியிலிருந்து,
வ வைிடம் தகொண்டுவை விரும்புகிவறன். ஆகவவ, இருள் என்ற
வொர்த்ன சொத் ொைின் சக் ினயவய குறிக்கிறது.
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ஆவிக்குரி

வோழ்வில் குருடர்கள்

யரோமர் 2:19
நீ உன்ளனக் குருைருக்கு வைிகோட்டியோகவும், அந்தகோரத்திலுள்
தவ ிச்சமோகவும்,

வர்களுக்கு

இரட்சிக்கப்படோதவர்களின் சூழல்
2 வகோரிந்தி ர் 6:14-15
14 அந்நிய நுகத்திளல அவிசுவோசிகளுைன் பிளணக்கப்பைோதிருப்பீர்க ோக;
நீ திக்கும் அநீ திக்கும் சம்பந்தளமது? ஒ ிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியளமது?
15 கிறிஸ்துவுக்கும் ளபலியோளுக்கும் இளசளவது? அவிசுவோசியுைளன
விசுவோசிக்குப் பங்ளகது?

வமலுள்ள வவ பகு ியில் இருள் என்பது, சொத் ொன் ஆளுனக
தசய்யும் மைி ர்களொை இைட்சிப்பனடயொ வர்கள், ெீ ிமொன்களொக
மறொ வர்கனளக் குறிக்கிறது.
இருளோதிக்கம் வசய்யும் சோத்தோனின் ஆளுழககள்
எயபசி ர் 6:12
ஏதனனில், மோம்சத்ளதோடும் இரத்தத்ளதோடுமல்ல,
அதிகோரங்கள ோடும், இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகோர
வோனமண்ைலங்க ிலுள்
தபோல்லோத
ஆவிக
நமக்குப் ளபோரோட்ைம் உண்டு.

துளரத்தனங்கள ோடும்,
ளலோகோதிபதிகள ோடும்,
ின்
ளசளனகள ோடும்

இருளொ ிக்கம்
தசய்யும்
சொத் ொவைொடு
ெொம்
வபொைொடவவண்டியுள்ளது. ஆகவவ, இ ன்மூலம் மீ ண்டும் ெொம்
புரிந்துதகொள்ளவவண்டியது,
இருள்
என்பது,
சொத் ொன்
வவனலதசய்கிற இடமொகும். அந்
இடத் ில் இருப்பது ெிச்சயம்
ெல்ல ொக இருக்கொது.

புதி

ஏற்போட்டில் ‘வவளிச்சம்’ என்பதின் விளக்கம்

இவயசுனவ ெம்பி வொை ஆைம்பித்துள்ள ெமக்குள்ள ெம்பிக்னக,
அவர் ெம்னம இருளின் ஆ ிக்கத் ிலிருந்து, தவளிச்சத் ிற்குக்
தகொண்டுவந்துளொர் என்ப ொகும்.
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இய

சு வவளிச்சமோக இருக்கிறோர்

ஆகவவ, இவயசுனவப் பின்பற்றி வொழ்கிறவர்கள், இருளில்
வொைமொட்டொர்கள்.
ய ோவோன் 8:12
மறுபடியும்
இளயசு
ஜனங்கள
ளநோக்கி:
ஒ ியோயிருக்கிளறன், என்ளனப் பின்பற்றுகிறவன்
ஜீவஒ ிளய அளைந்திருப்போன் என்றோர்.
ய ோவோன் 12:46
என்னிைத்தில் விசுவோசமோயிருக்கிறவதனவனும் இரு
நோன் உலகத்தில் ஒ ியோக வந்ளதன்.

நோன்
உலகத்திற்கு
இரு ிளல நைவோமல்

ில் இரோதபடிக்கு,

தவளிச்சம் என்பது, ெம் வொழ்னவ ஆளும் இவயசு இைொேொவின்
ஆளுனகனயக் குறிக்கிறது
வகோயலோசி ர் 1:12-13
12 ஒ ியிலுள்
பரிசுத்தவோன்களுளைய சுதந்தரத்தில் பங்களைவதற்கு,
நம்ளமத் தகுதியுள் வர்க ோக்கினவரும்,
13 இரு ின் அதிகோரத்தினின்று நம்ளம விடுதளலயோக்கி, தமது அன்பின்
குமோரனுளைய
ரோஜ்யத்திற்கு
உட்படுத்தினவருமோயிருக்கிற
பிதோளவ
ஸ்ளதோத்திரிக்கிளறோம்.

பகலுக்குரி

பிள்ழளகள்

1 வதசயலோனிக்யக ர் 5:4-5
4 சளகோதரளர, அந்த நோள் திருைளனப்ளபோல உங்கள ப்
பிடித்துக்தகோள் த்தக்கதோக, நீ ங்கள் அந்தகோரத்திலிருக்கிறவர்க
5 நீ ங்கத ல்லோரும் தவ ிச்சத்தின் பிள்ள களும், பகலின்
பிள்ள களுமோயிருக்கிறீர்கள்; நோம் இரவுக்கும் இருளுக்கும்
உள் ோனவர்க ல்லளவ.

கடவுள் தவளிச்சமொக இருக்கிறொர்; அவருக்குள் இருள்
தகொஞ்சம்கூட இல்னல; ஆகவவ, தவளிச்சம் என்பது
கடவுள் வசிக்கிற இடத்ன க் குறிக்கிறது.
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1 ய ோவோன் 1:5-6
5 ளதவன் ஒ ியோயிருக்கிறோர், அவரில் எவ்வ ளவனும் இரு ில்ளல; இது
நோங்கள் அவரிைத்தில் ளகட்டு உங்களுக்கு அறிவிக்கிற
விளசஷமோயிருக்கிறது.
6 நோம் அவளரோளை ஐக்கியப்பட்ைவர்கத ன்று தசோல்லியும், இரு ிளல
நைக்கிறவர்க ோயிருந்தோல், சத்தியத்தின்படி நைவோமல்
எயபசி ர் 5:8,11
8 முற்கோலத்தில் நீ ங்கள் அந்தகோரமோயிருந்தீர்கள், இப்தபோழுளதோ
கர்த்தருக்குள் தவ ிச்சமோயிருக்கிறீர்கள்; தவ ிச்சத்தின் பிள்ள க ோய்
நைந்துதகோள்ளுங்கள்.
11 கனியற்ற அந்தகோரக்கிரிளயகளுக்கு உைன்பைோமல், அளவகள க்
கடிந்துதகோள்ளுங்கள்.

ஒரு கொலகட்டத் ில் ெொம் இருளொை வொழ்க்னக வொழ்ந்துவந்வ ொம்.
ஆைொல், இப்தபொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் தவளிச்சமொை வொழ்க்னக
வொழ்ந்து
வருகிவறொம்.
ஆகவவ,
இப்தபொழுது
இருளில்
வொழ்கிறவர்கள்
தசய்கிறதுவபொன்ற
கைியற்ற
தசயல்கனளச்
தசய்யக்கூடொது.
யரோமர் 12:1-2
1 அப்படியிருக்க, சளகோதரளர, நீ ங்கள் உங்கள் சரீரங்கள ப் பரிசுத்தமும்
ளதவனுக்குப் பிரியமுமோன ஜீவபலியோக ஒப்புக்தகோடுக்களவண்டுதமன்று,
ளதவனுளைய இரக்கங்கள
முன்னிட்டு உங்கள
ளவண்டிக்தகோள்ளுகிளறன்; இதுளவ நீ ங்கள் தசய்யத்தக்க
புத்தியுள் ஆரோதளன.
2 நீ ங்கள் இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த ளவஷந்தரியோமல், ளதவனுளைய
நன்ளமயும்
பிரியமும்
பரிபூரணமுமோன
சித்தம்
இன்னததன்று
பகுத்தறியத்தக்கதோக, உங்கள் மனம் புதிதோகிறதினோளல மறுரூபமோகுங்கள்.
யரோமர் 12:2, தி வமயசஜ் யவதோக மம்
ய ோசழனய
வசய் ோமல் உங்கள் கலோச்சோரத்யதோடு ஒத்துவோழப் பைகிக்
வகோள்ளோதீர்கள்.

ஒத்துவொைப் பைகு ல் என்பது மற்றவர்கனளப் வபொன்ற வ ொற்றம்,
ெனடஉனட பொவனைகனள ஏற்றுக்தகொள்வ ொகும்.
அது இந்
உலகத் ொர்களின், ெனட உனட பொவனைகள், பைக்க
வைக்க முனறகனளக் குறிக்கிறது.
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அய்வயொன் என்ற கிவைக்க வொர்த்ன , ஒரு கொல
மக்கனளக் குறிக்கிறது.
மறு
உருவம்
குறிக்கிறது.

என்பது,

மற்தறொரு

னலமுனற

ெினலக்கு

மொறு னலக்

இவயசுனவ ெம்பி வொழ்கிற ெம்முனடய வொழ்க்னக முனறயிவல,
உண்னமயிவலவய
ஒரு
அசொ ொைண
வித் ியொசம்
இருக்க
வவண்டும். ெொம் ஒரு கொலத் ில் இருளில் வொழ்ந்துவந்வ ொம்.
ஆைொல்,
இப்தபொழுது
தவளிச்சத் ின்
பிள்னளகளொக
மொறியபடியொல், கிறிஸ்துவின் தவளிச்சத் ில் ெடக்க வவண்டும்.
கிறிஸ்துவின் தவளிச்சத் ில் ெடக்கவவண்டும் என்ப ின் தபொருள்,
ஒரு இடத்ன த் வெொக்கிப் பயணிக்க வவண்டும் என்ற தபொருள்
மொத் ிைமல்லொமல்,
ெம்முனடய
முழு
வொைக்னகனயயும்
குறிக்கிறது. ெொம் வொழும் வைிமுனறகள், ெம்முனடய ெடத்ன கள்,
ெம் வொழ்வின் சொைொம்சங்கள் அனைத்தும் இருளில் வொழ்பவர்கள்
வபொல்
அல்லொமல்,
தவளிச்சத் ில்
வொழ்பவர்கள்
வொழ்வு
எப்படியிருக்க வவண்டுவமொ அன க் குறிக்கிறது. தவளிச்ச ில்
வொழ்பவர்கவளொடு வசர்ந்து ெொம் வொைவவண்டுமொைொல், இருளில்
வொழ்பவர்கனள எ ிர்த்து வொைவவண்டியதும் அவசியம். ஏதைைில்,
இந்
உலகம் இருளொைது, அந்
இருளுக்கு எ ிைொை ஒரு
வொழ்க்னக
ெொம்
வொைவவண்டும்.
அப்படி
ெொம்
வொழ்வது
மற்றவர்களுக்கு
வித் ியொசமொக,
அவர்களொல்
ெம்னமப்
புரியமுடியொ
அன்ைியைொக ெொம் இருப்வபொம். ஏதைைில், ெொம்
தவளிச்சமொக
இருக்கிவறொம்.
இருளில்
வொழ்கிறவர்களுக்கு
முற்றிலும் எ ிைைொை ஒரு வொழ்க்னக வொழ்கிவறொம்.
ெொம் தவளிச்சத் ின் பிள்னளகளொக வொைவவண்டும் என்று கடவுள்
புத் கமும்
ெமக்குப்
வபொ ிக்கிறது.
ஆகவவ,
இருளில்
வொழ்கிறவர்கள்
பயணிக்கிற
பொன க்கு
எ ிர் ினசயில்
ெொம்
பயணிக்கிவறொம். ஆகவவ, ெொம் வித் ியொசமொைவர்கள். கைியற்ற
இருளொை தசயல்கவளொடு ெொம் ஒத்துப்வபொகொமல், அவர்களுனடய
இருள் வொழ்வின்
ன்னமகனள ெொம் தவளிப்படுத்துகிவறொம்.
ஏதைைில், ெொம் தவளிச்சத் ின் பிள்னளகள் ஆைபடியொல், ெொம்
அந்
தவளிச்சத் ின்படி வொைவவண்டும். ஐக்கியம் என்று ெொம்
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வபசும்தபொழுது, ஒரு படகில் பயணிக்கிற இருவரின் கொட்சி
கண்ணில் வ ொன்றுகிறது. இருவளொடு ஐக்கியமுள்ளவர்கவளொடு
வசர்ந்து ெொம் பயணிக்கக் கூடொது என்று கடவுளுனடய புத் கம்
ெம்னம எச்சரிக்கிறது. மொறொக, அவர்களுனடய இருள் வொழ்க்னக
அவர்களுக்கு என்ை பொ ிப்னபக் தகொண்டுவரும் என்று ெொம்
அவர்களுக்குச் தசொல்ல வவண்டியதுள்ளது. அவ
வவனளயில்,
தவளிச்சம் என்ற படகில் பயணிக்கிற ெொம், ெம்முனடய வொழ்னவ
அந்
தவளிச்சத் ிவலவய வொை பைக்குவிக்க வவண்டும். இந்து
உலக மக்கள் இருள் என்ற படகில் பயணிக்கும்தபொழுது, ெொம் அந்
படகிற்குத்
ொவ
ெினைக்கக்கூடொது.
அ ொவது,
இருளில்
வொழ்கிறவர்கவளொடு ஐக்கியவமொ, அவர்கள் தசய்கிற தசயல்கனளச்
தசய்வவ ொ கூடொது. ெொம் தவளிச்சத் ில் வொழ்கிறவர்களொனகயொல்,
அவர்கள் தசய்கிற தசயல்கவளொடு ஒத்துப்வபொக்கூடொது.
இந்
உலக
வைக்கத் ின்படி
வொழ்கிறவர்கவளொடு
ெொம்
பங்கொளிகளொகொமல், கடவுள் வொர்த்ன யொல் ெொம் மறுஉருவம்
ஆகவவண்டும்
என்று
அவர்
புத் கம்
வபொ ிக்கிறது.
இ ில்
மறுஉருவம்
என்ப ற்கொை
கிவைக்க
தமொைி
வொர்த்ன ,
தமட்டவமொர்வபொஸ் என்ப ொகும். அது ஒரு புழு வண்ணத்துப்
பூச்சியொக மொறுவ ின் தபொருனள உள்ளடக்கியுள்ளது. ஆகவவ,
ெொமும் ெம்முனடய சிந்ன , பைக்க வைக்கங்கள், உருவத் ில் ஒரு
மொற்றத்ன
கொண வவண்டும். இந்
உலக மக்களின் பைக்க
வைக்கங்கள், ெனட உனட பொவனைகள், வொழ்க்னக முனறகள்,
மற்றவர்கவளொடொை அணுகுமுனறகள் வபொன்று ெம்முனடனவகள்
இருக்கக் கூடொது.
ெொம் மறுரூபம் அனடயும்தபொழுது, ெொம் இந்
உலக மக்கள்
வொழ்வ ிலிருந்து முற்றிலும் மொறுபட்டவர்களொகிவறொம். ஆகவவ,
ெீங்களும்
ெொனும்
இந்
உலக
மக்கள்
வொழ்வதுவபொல
வொைமுடியொது. ெொம் இந்
உலக மக்கள் வொழ்வது வபொன்ற
வொழ்விலிருந்து மொறி,
மறுரூபம்
அனடய
கடவுள் ெம்னம
அனைத் ிருக்கிறொர்.
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2. உலக கலொச்சொைமும், கடவுள் வொர்த்ன யும்

நோம் வோழும் கலோச்சோரத்ழதவிட கடவுள் வோர்த்ழத மிக
உ ர்ந்த அதிகோரமுழட தோகும்
ெொம் வொழும் கலொச்சொைத் ில், தவளிச்சத் ின் ொக்கத்ன விட, இருளின்
ொக்கம் அ ிகமொக உள்ளது என்பன
ெொம் புரிந்துதகொள்ள வவண்டும்.
இந்
உலக கலொச்சொைத் ின்படி ெொம் வொைொமல், கடவுள் ெொட்டிலுள்ள
தவளிச்சத் ின் கலொச்சொைத் ின்படி ெொம் வொழ்கிவறொம். அவர் ெொட்டில்
உள்ள கலொச்சொைம் எப்படிப்பட்டது என்று அவருனடய வொர்த்ன ெமக்கு
விளக்குகிறது. இந் உலக கலொச்சொைத் ின்படி வொழ்ந் ொல், ெம்னம இந்
உலகம்
ஏற்றுக்தகொள்ளும்.
ஆைொல்,
அந்
கலொச்சொைம்,
கடவுள்
வொர்த்ன க்கு
முற்றிலும்
மொறுபட்ட
கலொச்சொைமொக
இருக்கலொம்.
ஆைொல், ெொம் கடவுள் வொர்த்ன க்குக் கட்டுப்பட்டு வொைவவண்டும். ெொம்
தவளிச்சத்வ ொடு
ஒத்து
வொழும்தபொழுது,
ெொம்
வித் ியொசமொைவர்களொகிவறொம்.
ெொம்
வவறுபிரிக்கப்பட்ட
மக்களொக
வொழ்கிவறொம். இருளில் வொழ்ந் ெம்னம, தவளிச்சத் ில் வொை அனைத்
கடவுள்
எப்படிப்பட்டவர்
என்று
அவனைப்
புகைந்து
வொழும்
சிறப்பொைவர்கள்.
யரோமர் 12:2அ
எப்படிவ னில், இந்த உலக மக்கள் அவர்கள் வசோந்த ஆழசப்படி வோழயவண்டும்
என தவறோனழவகழள சிந்தித்து வோழ்கிறோர்கள் அதுயபோல நீ ங்கள் வோழோதீர்கள்.

ெம்மில் அவைகர், ெொம் வொழும் கலொச்சொைம் அப்படிப்பட்டது என்று
தசொல்லி
அவைக
கொரியங்கனளச்
தசய்யலொம்.
ஆைொல்,
அ ின்
வினளவுகள் எப்படிப்பட்டது என்று ெினைத்துப்பொர்க்கொமல், ஒன்னறயும்
தசய்யொ ீர்கள் என்று கடவுள் புத் கம் ெம்னம எச்சரிக்கிறது. ஒன்னறக்
குறித்து, ெொம் வொழும் கலொச்சொைம் தசொல்வன விட, கடவுள் வொர்த்ன
8
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என்ை தசொல்கிறது என்று அறி ல் மிகமிக அவசியமொகும். ஒன்னறக்
குறித்து, கடவுள் வொர்த்ன
என்ை தசொல்கிறவ ொ, அன ப்பற்றி, ெொம்
வொழும் கலொச்சொைம் வவறுவி மொகச் தசொன்ைொல், கடவுள் வொர்த்ன
என்ை தசொல்கிறவ ொ அ ின்படிவய ெொம் வொைவவண்டும். ஆகவவ ொன்,
இந்
உலக மக்கள் அவர்கள் தசொந்
ஆனசப்படி வொைவவண்டும் எை
வறொைனவகனள
சிந் ித்து
வொழ்கிறொர்கள்
அதுவபொல
ெீங்கள்
வொைொ ீர்கள் என்று கடவுள் புத் கம் ெமக்குப் வபொ ிக்கிறது.
கிவைக்க தமொைியில், னலமுனற என்ப ற்கு “ஐவயொன்” என்ற வொர்த்ன
பயன்படுத் ப்படுகிறது. அ ற்கு, ற்வபொ ய கொலத் ில் வொழ்கிறவர்களின்
பைக்க வைக்கங்கள் என்று தபொருள். ஆகவவ, ெீங்கள் வொழ்கிற
வொழ்க்னகச் சூைலின் கலொச்சொைப்படி வொைொமல், மறுரூபம் அனடயுங்கள்.
இது கடவுளுனடய கட்டனள; மொறொக, கடவுளுனடய பரிந்துனை அல்ல.
ஆதமன்.
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3. நோம் வித்தி

ோசமோனவர்கள்

குனறந் பட்சம் இைண்டு விசயங்களில் இந்
வித் ியொசமொைவர்கள்.

உலகத் ொற்கனளவிட ெொம்

உண்ழமயும் உத்தமுமோக வோழ நோம்
அற்பணிக்கப்பட்டவர்கள்
இந் உலக மக்கள் இருளில் வொழ்கிறபடியொல், உண்னமயும் உத் முமொய்
வொைவவண்டும் என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு இருக்கொது. ஆைொல், ெொம்
தவளிச்சத் ின்
மக்களொக
வொழ்கிறபடியொல்,
உண்னமவயொடும்
உத் மத்வ ொடும் தவளிச்சத் ின் பிள்னளகளொக வொைவவண்டும்.
1 யபதுரு 2:9-12
9 நீ ங்கள ோ, உங்கள
அந்தகோரத்தினின்று தம்முளைய ஆச்சரியமோன
ஒ ியினிைத்திற்கு வரவளைத்தவருளைய புண்ணியங்கள
அறிவிக்கும்படிக்குத்
ததரிந்துதகோள் ப்பட்ை சந்ததியோயும், ரோஜரீகமோன ஆசோரியக்கூட்ைமோயும், பரிசுத்த
ஜோதியோயும், அவருக்குச் தசோந்தமோன ஜனமோயும் இருக்கிறீர்கள்.
10 முன்ளன நீ ங்கள் ளதவனுளைய ஜனங்க ோயிருக்கவில்ளல, இப்தபோழுளதோ
அவருளைய ஜனங்க ோயிருக்கிறீர்கள்; முன்ளன நீ ங்கள் இரக்கம்
தபறோதவர்க ோயிருந்தீர்கள், இப்தபோழுளதோ இரக்கம் தபற்றவர்க ோயிருக்கிறீர்கள்.
11 பிரியமோனவர்கள , அந்நியர்களும் பரளதசிகளுமோயிருக்கிற நீ ங்கள்
ஆத்துமோவுக்கு விளரோதமோய்ப் ளபோர்தசய்கிற மோம்ச இச்ளசகள
விட்டு விலகி,
12 புறஜோதிகள் உங்கள
அக்கிரமக்கோரதரன்று விளரோதமோய்ப் ளபசும் விஷயத்தில்,
அவர்கள் உங்கள் நற்கிரிளயகள க் கண்டு அவற்றினிமித்தம் சந்திப்பின் நோ ிளல
ளதவளன மகிளமப்படுத்தும்படி நீ ங்கள் அவர்களுக்குள்ள
நல்நைக்ளகயுள் வர்க ோய் நைந்துதகோள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்குப்
புத்திதசோல்லுகிளறன்.

இருளில் வொழ்ந்
ெம்னம தவளிச்சத் ில் வொை அனைத்
கடவுனளப்
புகழுகிறவர்களொக ெொம் இருக்க வவண்டும். கடவுள் தசய் னவகனள
ெம்பொமல் அவருக்கு அன்ைிய இைமொக வொழ்கிற, இந்
உலக மக்கள்
பொர்னவயில், ெம்மூலம் அவர்கள் கடவுளுக்கு ம ிப்பும் மரியொன யும்
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தகொடுக்கத் க்க முனறயில் ெொம் வொைவவண்டும். ெொம் உண்னமவயொடும்
உத் மத்வ ொடும் வொழ்கிறன ப் பொர்க்கிற அவர்களுக்கு ெொம் வித் ியொசமொக
வொழ்கிற வொழ்க்னக புரியவவண்டும்.
மோணவர்களோக
உ ொைணத் ிற்கு,
பள்ளியிவலவயொ,
கல்லூரியிவலவயொ
மொணவர்கள்
பரீட்னச
எழு ிக்தகொண்டிருக்கும்தபொழுது,
கவைித்துக்தகொண்டிருந்
ஆசிரியர் தவளிவய வ ெீர் அருந் தசன்ற தகொஞ்ச வெைத் ில், மொணவர்கள்
அனைவரும் பொர்த்து எழு ஆைம்பிக்கிறொர்கள். இவயசுனவ ெம்பி வொழ்கிற
உங்கள் அருகில் அமர்ந்து பரீட்னச எழுதும் ெபர், உங்கனளயும் பொர்த்து
எழு ச் தசொல்கிறொர். ஆைொல், ெீங்கவளொ அது வறு ெொன் ஏமொற்ற விரும்ப
வில்னல என்று தசொல்கிறீர்கள். தவளிவய தசன்ற ஆசிரியர் வந் ொல்
சிக்கிக்தகொள்வவொவம என்று ெினைத்து அவ்வொறு தசொல்லொமல், ெீங்கள்
தவளிச்சத் ின் பிள்னள என்பன அறிந்து அப்படிச் தசொல்கிறீர்கள்.
அதுவபொலவவ ெீங்கள் உங்கள் வட்டுப்பொடங்கனளச்
ீ
தசய்யும்தபொழுது,
உங்கவளொடு படிக்கும் மற்றவர் எழு ியன ப் பொர்த்து எழு ிவிட்டு, அன
ெீங்கள்
எழு ிய ொக
கொட்டிக்தகொள்ளக்
கூடொது.
ஏன்
அப்படிச்
தசய்யக்கூடொது? ஏதைைில், வெர்னமயொக, உத் மமொக வொை உங்கனள
ஒப்புக்தகொடுத் ிருக்கிறீர்கள்.
உங்கள் யவழலகளில்
வவனல தசய்கிற ெீங்களும் வெர்னமனயக் கனடப்பிடித்து வொைவவண்டும்.
ஏதைைில்,
ெீங்கள்
ஒரு
வவனலதசய்கிறவர்கள்
மொத் ிைமல்ல
தவளிச்சத் ின் பிள்னளகள். அது உங்கவளொடு வவனலதசய்கிற மற்ற
இருளின் பிள்னளகளிடமிருந்து உங்கனள வவறுபடுத் ிக் கொட்டும். ெீங்கள்
இருவரும் ஒவை இடத் ில் ஒவைவி வவனலகனளச் தசய்யலொம், ஆைொல்,
ெீங்கள் இருவரும் ஒருவவைொதடொருவர் மிகவும் வித் ியொசமொைவர்கள்.
ஏதைைில், ெீங்கள் வெர்னமயொகவும், உத் மமொகவும் வொை உங்கனள
ஒப்புக்தகொடுத்துள்ளபடியொல்,
உங்கள்
கு ினயக்
குறித்து
ெீங்கள்
தபொய்தசொல்ல முன்வரு ில்னல.
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ெொன் மு லொவ ொக வவனலக்கொக விண்ணப்பிக்கும் வனை, பல்கனலக்
கைகத் ில் என் முழு வெைத்ன யும் ஆய்விற்கொக தசலவழித்வ ன். பின்பு,
பல்கனலக் கைகத் ிலிருந்து தவளிவய வவனலக்கு என்று தசல்லும் வெைம்
வந் தபொழுது,
அனைவரும்
தசய்வதுவபொலவவ
என்
கு ிகனளக்
குறிப்பிட்டு வவனலக்கு விண்ணப்பித்வ ன். அதமரிக்கொவில் உள்ள ெியூ
தேர்சியில் ஒரு இந் ியைொல் ெடத் ப்படும் வவனலவொய்ப்பு தபற்றுத் ரும்
ெிறுவைத் ிடம் என் ெண்பர் என்னை அறிமுகப்படுத் ிைொர். அவர்கள்
தசொற்படிவய எைக்கு ெல்ல ஒரு வவனல கினடக்கும் என்ற ெம்பிக்னகயில்
ெொன் விண்ணப்பித்வ ன். பின்பு, அவர்கள் என்னை த ொனலவபசியில்
அனைத்து, என் விண்ணப்பத் ில் சில
ிருத் ங்கள் தசய்யத் வ னவகள்
இருப்ப ொகச் தசொன்ைொர்கள். அவர்கள் என் விண்ணப்பத் ில், ெொன் ஒரு
ெிறுவைத் ில் மூன்று வருடம் வவனல தசய்
அனுபவம் இருப்ப ொக
அ ில்
ிருத் ம் தசய் ிருந் ொர்கள். ஆைொல் அப்படி ஒரு வவனல தசய்
அனுபவவம எைக்குக் கினடயொது. அந் ெிறுவைத் ின் தபயர்கூட எைக்கு
உண்னமயில் த ரியொது. ஆகவவ, ெொன் என த் த ரிந்த டுப்பது என்ற
சூழ்ெினல. அ ொவது, ெொன் அவ்வொறு வவனல தசய்
ொக தபொய்தசொல்லி,
அந்
வவனலயில் வசர்ந்து, இருள் வொழ்க்னக வொழ்வது. அல்லது,
உண்னமனயச் தசொல்லி அந்
வவனல கினடக்கவில்னல என்றொலும்,
தவளிச்சத் ின் பிள்னளயொக வொழ்வது. கனடசியில், அவர்கள்
ிருத் ம்
தசய்
என் விண்ணப்த்ன
ெொன் வவண்டொம் என்று தசொல்லி, என்
உண்னமயொை
கு ினய
குறுப்பிட்டு,
கடவுளுக்குச்
சித் மொைொல்
உண்னமவயொடு
வவனல
தசய்யும்
ஒரு
ெிறுவைத் ில்
வவனல
கினடக்கட்டும் என்று வெைடியொக விண்ணப்பித்வ ன். அப்படியொக, ெொன்
தபொய் தசொல்லொமவலவய, கடவுள் எைக்கு அந்
வவனலனயக் கினடக்கப்
பண்ணிைொர்.
பின்பு, எங்கள் ெிறுவத் ில் வவனலக்கு ஆட்கனள வதர்வு தசய்யும்தபொழுது,
எங்களுனடய த ொைில் நுட்ப வ ர்வில் தவற்றிதபற்ற ஒரு வொலிபர்
,வெர்முகத் வ ர்விற்கு வந் ிருந் ொர். அவரிடம் ெீங்கள் இ ற்கு முன்பு
யொரிடம் வவனல தசய் ீர்கள்?
என்று வகட்டதபொழுது, அவர்
ஒரு
ெிறுவைத் ின் தபயனைச் தசொல்லி அந்
ெிறுவைத் ின் மின்வனல
விலொசத்ன க் தகொடுத் ொர். அந் மின்வனல விலொசத் ில் வ டியதபொழுது,
அது, அவர் குறிப்பிட்ட ஒரு தமன்தபொருள் ெிருவைம் அல்ல என்பதும்,
தவறும் ஆய்வு ெிறுவைம் என்பதும் த ரிய வந் து. அது குறித்து ெொன்
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அவரிடம் விசொரித் தபொழுது, அவர்கள் ஒருவவனள
ங்கள் மின்வனல
விலொசத்ன
மொற்றியிருக்கலொம் என்று தசொன்ைொர். பின்பு ெொன் அவர்கள்
அனலவபசி
எண்னணக்
வகட்டதபொழுது,
ன்னுனடய
சிம்கொர்னட
மொற்றிவிட்ட ொல், அந் ெிறுவைத் ின் அனலவபசி எண் ற்வபொது இல்னல
என்றொர். பின்பு அவரிடம் அந்
ெிறுவைத் ின் வலன்ட் னலன் ெம்பர்
இருக்கிற ொ? என்று வகட்டதபொழுது,
ைக்கு ஒரு ெம்பரும் த ரியொது
என்றொர். அப்தபொழுது ெொன் அவரிடம், அத ப்படி ெீங்கள் ஒரு ெிறுவைத் ில்
ஒரு வருடம் வவனலபொர்த்தும், அந்
ெிறுவைத் ின் வலன்ட் னலன்
ெம்பனை
ெினைவில்
னவத்துக்தகொள்ளவில்னல.
ஒரு
ெிறுவைத் ில்
வவனலக்குச் வசர்ந்
ஒருசில ெொட்களிவலவய அந்
அலுவலக ெம்பனை
எத் னை வபர்கள் ெினைவில் னவத்துக்தகொள்கிறொர்கள் என்று வகட்டவுடன்,
அவர்,
ன்னுனடய விண்ணப்பத் ில் குறுப்பிட்ட அந்
அனுபவம் தபொய்
என்று ஒத்துக்தகொண்டொர்.
ஒரு ெகரில் ெடந்
கிறிஸ் வ கூடுனகயில் ெொன் 3 ெொட்கள் பிைசங்கம்
தசய் தபொழுது, இதுவபொன்ற வவதறொரு அனுபவம் எைக்குக் கினடத் து.
அப்தபொழுது,
தபங்களூர்
ெகருக்குப்
பு ி ொக
வந்து,
தமன்தபொருள்
ெிறுவைத் ில்
வவனல
வ டிக்தகொண்டிருக்கும்
ஒரு
ெபனை
அந்
கூடுனகக்கு இனடயில் ெொன் சந் ித்வ ன். ெொன் அவருனடய தபயர், கு ி,
மற்றும் அனுபவங்கனளக் வகட்வடன். அப்தபொழுது அவர் மூன்று மொ
படிப்பிற்குப்பின் ஒரு ெிறுவைத் ில் 5 வருட வவனலதசய்
அனுபவம்
உள்ள ொகக் கூறிைொர். அன க் குறித்து ெொன் வமலும் விளக்கமொகத்
த ரிந்துதகொள்ள, தபங்களூர் வந் வுடன் என்னைச் சந் ிக்கச் தசொன்வைன்.
அவ்வொறு அவர் என்னைச் சந் ித் தபொழுது, அவர் ஒரு வபொ கவைொடு 2
வருடம் முழு வெை ஊைியம் தசய்
ொகவும், பின்பு வவனலதசய்யும்
ெிர்பந் த் ொல்
மூன்று
மொ
பயிற்சிக்குப்
பின்பு
வவனலக்கு
விண்ணப்பிக்கும்தபொழுது, 5 வருட அனுபவம் உள்ள ொகச் தசொல்லி
விண்ணப்பித் ொர். அவர் வமலும், ெீங்கள் ஒரு வபொ கர் என்ப ொவலவய ெொன்
அவ்வொறு
தசொன்ை ொகவும்
குறுப்பிட்டொர்.
அவருக்கு
என்ை
ப ில்
தசொல்வது
என்வற
த ரியொ வபொ ிலும்,
அவர்
உண்னமனய
ஒத்துக்தகொண்டன
ெினைத்து ஒருபக்கம் மகிழ்ச்சி. அவ வவனளயில்
இைண்டு வருடம் முழு வெை ஊைியத் ில் இருந்
ஒருவர், ஒரு
வவனலக்கொக இப்படிப் தபொய் தசொல்லலொமொ என்ற வகள்வி என்ை
மைன விட்டு ெீங்கவில்னல.
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ெொம் தவளிச்சத் ின் பிள்னளகளொக வொைவவண்டும் என்று வவ ொகமம்
கூறுகிறது. அ ின் தபொருள் ெொம் தசய்யும் வவனலகளிலும், எ ற்கொகவும்
உலகத்வ ொடு ஒத்துப்வபொகக் கூடொது. ெீங்கள் ஊைியம் தசய் ொலும், மற்ற
வவனலகள் எது தசய் ொலும், ெிறுவைத் ின் தபொருட்கனளத்
வறொக
பயன்படுத் ொ ீர்கள். வவ ொகமும் அன வய வலியுறுத்துகிறது.
தீத்து 2:9-10
9 ளவளலக்கோரர் நம்முளைய இரட்சகரோகிய ளதவனுளைய உபளதசத்ளத
எல்லோவற்றிலும் அலங்கரிக்கத்தக்கதோக,
10 தங்கள் எஜமோன்களுக்குக் கீ ழ்ப்படிந்திருந்து எதிர்த்துப்ளபசோமல், எல்லோவற்றிலும்
பிரியமுண்ைோக நைந்துதகோள் வும், திருைோமலிருந்து, சகலவிதத்திலும்
நல்லுண்ளமளயக் கோண்பிக்கவும் புத்திதசோல்லு.

வவனலக்கொைர்கள்
ங்கள் எேமொன்களுக்கு கீ ழ்படிய வவண்டும். வவனல
தசய்கிறவர்கள்
ங்கள் எேமொனுக்கு எல்லொ விசயத் ிலும் பிடித் வைொக
ெடந்துதகொள்ள வவண்டும்; முைட்டுத் ைமொக ெடக்கக் கூடொது, என்பது
வவ ொகமத் ின் தகொள்னகயொகும். வமலும்,
ங்கள் இைட்சகரின் குணத்ன
தவளிப்படுத்தும் வி மொக,
ிருடொமல், எல்லொவி த் ிலும் உண்னமயொக
ெடந்துதகொள்ள வவண்டும். ஆகவவ, உங்கள் ெிறுவைத் ில் வவனல தசய்கிற
அனைவருவம
வறு தசய் ொலும், கிறிஸ் வைொக வவனலதசய்கிற ெீங்கள்
அவர்கள் தசய்கிற
வறுகவளொடு ஒருவபொதும் ஒத்துப்வபொகக் கூடொது.
ஏதைைில், ெீங்கள் வித் யொசமொைவர்கள். ஒருவவனள உங்கள் சம்பளம்
வபொக, வவறு ஏ ொவது அ ிகமொக கினடக்கும் வொய்ப்புகள் இருந் ொலும், அது
ெீங்கள் கடிைமொக உனைத்து, சம்பொ ிக்கும் சம்பளவம வபொதும் என்ற
மைவ ொடு வொைவவண்டும். ஏதைைில், இருளில் வொழ்ந்
உங்கனள
தவளிச்சத் ில் வொைவவண்டும் என்று, கடவுள் அனைத் ிருக்கிறொர்.
பல்வவறு வறுகனளச் தசய்து, மிகவமொசமொக வொழும் இந் சமு ொயத் ில்,
ெீங்கள்
தவளிச்சத் ின்
பிள்னளகள்
என்று
எப்படி
தவளிப்படுத் ப்
வபொகிறீர்கள்?
அவ்வொறொை
வமொசமொை
மக்கள்
மத் ியில்,
ெீங்கள்
தவளிச்சத் ின் பிள்னளகள் என்று தவளிப்படுத் , ெீங்கள் குனறதசொல்லொது,
புலம்பொது, வெர்னமயொக வொைவவண்டும் என்று வவ ொகமம் வபொ ிக்கிறது.
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பிலிப்பி ர் 2:14-15
14 நோன் வணோக
ீ
ஓடினதும் வணோகப்
ீ
பிரயோசப்பட்ைதுமில்ளலதயன்கிற மகிழ்ச்சி
கிறிஸ்துவின் நோ ில் எனக்கு உண்ைோயிருப்பதற்கு, ஜீவவசனத்ளதப்
பிடித்துக்தகோண்டு, உலகத்திளல சுைர்கள ப்ளபோலப் பிரகோசிக்கிற நீ ங்கள்,
15 ளகோணலும் மோறுபோடுமோன சந்ததியின் நடுவிளல குற்றமற்றவர்களும்
கபைற்றவர்களும், ளதவனுளைய மோசற்ற பிள்ள களுமோயிருக்கும்படிக்கு,

ஒவை
ெிறுவைத் ில்
வவனலதசய்கிறவர்கவளொடு
வசர்ந்து
ெீங்களும்
மற்றவர்கள் மீ து குனறதசொல்லி, புலம்பிக்தகொண்டிருந் ொல், அவர்களுக்கும்
உங்களுக்கும்
என்ை
வித் ியொசம்
இருக்கிறது?
ஆகவவ,
ெொம்
மற்றவர்கனளப் வபொல, குனறதசொல்லிப் புலம்பொ படி, ெொம் தவளிச்சத் ின்
பிள்னளகள் என்பன மற்றவர்கள் உணரும்படி வொைவவண்டும். ஆதமன்.
அவ வவனளயில்,
த ொைில்
தசய்து
மற்றவர்களுக்கு
வவனலதகொடுக்கிறவர்கள்,
ெமக்கு
வவனல
தசய்கிறவர்களுக்குரிய
சம்பளத்ன
ீர்மொைிக்கும்தபொழுது, அவர்கனள ஏமொற்றவவொ, அவர்கள்
சம்பளங்கனளக் தகொடுக்கொமல் பிடித்து னவக்கவவொ கூடொது.
ளலவியரோகமம் 19:13
பிறளன ஒடுக்கோமலும் தகோள்ள யிைோமலும் இருப்போயோக; கூலிக்கோரனுளைய கூலி
விடியற்கோலம்மட்டும் உன்னிைத்தில் இருக்கலோகோது.

உங்களுக்கு வவனல தசய்கிறவர்களுக்கு சரியொை வெைத் ில் ெீங்கள்
சம்பளம்
தகொடுக்க
வவண்டும்.
சிலவவனளகளில்
சம்பளத்ன ப்
பிடித்துனவத்துக்தகொள்வது, இந் ிய கலொச்சொைம் என்று தசொல்லக்கூடொது.
ஏதைைில், ெொம் இந்
உலக கலொச்சொைத் ிற்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல;
மொறொக,
கடவுள்
ெொட்டின்
கலொச்சொைத் ிற்குட்பட்டவர்கள்.
உன்
வவனலக்கொைர்களின் சம்பளத்ன ப் பிடித்து னவத்துக்தகொள்ளொவ
என்று
கடவுள் தசொல்கிறபடியொல், உங்களுக்கு ஒருவர் வவனல தசய் ொல், அவர்
சம்பளத்ன ச் சரியொகக் தகொடுத்துவிடுங்கள்.
எயரமி ோ 22:14
அநீ தி ினோயல தன் வட்ழடயும்,
ீ
அநி ோ த்தினோயல தன் யமலழறகழளயும் கட்டி, தன்
அ லோன்
வசய்யும்
யவழலக்குக்
கூலிவகோடோமல்,
அவழனச்
சும்மோ
யவழலவகோள்ளுகிறவனுக்கு ஐய ோ!

உங்கள் பக்கத்து வட்டொரிடம்
ீ
ெீங்கள் வவனல வொங்கிைொல், அந்
வவனலக்குறிய கூலினய தகொடுக்க மறக்கொ ீர்கள். உங்கள் வட்டு
ீ
வவனல
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தசய்கிறவர்களுக்கு,
சரியொை
வெைத் ில்
கூலிதகொடுங்கள்.
மற்றவர்கனளவிட வித் ியொசமொைவர்களொக வொழுங்கள்!
என்ைிடம் வவனல வகட்டு வருகிறவர்களிடம், ெீங்கள் ஏன் உங்கள் முந் ய
வவனலனய விட்டீர்கள் என்று வகட்வபன். அவர்களில் சிலர், எைக்கு
அவர்கள் சுமொர் 6 மொ ங்களொக சம்பளம் தகொடுக்கவில்னல என்பொர்கள்.
அவர்கள்
அவ்வொறு
தசொல்லும்
ெிறுவைம்
சுமொர்
700
வபர்கள்
வவனலதசய்யும்
தபரிய
ெிறுவைமொகும்.
அவ்வொறொை
வவனல
கலொச்சொைத்ன கடவுள் ஒருவபொதும் ஏற்கப்வபொவ ில்னல.
தபங்களூரில் உள்ள ஒரு மிகப்தபரிய ெிறுவைக் கொன்ட்ைொக்டர், பல லட்ச
ரூபொய் மு லீட்டில்
ன் வவனலகனள தசய்துவருகிறொர். ஆைொல்
ன்
த ொைிலொர்களுக்கு 2 வருட சம்பளப் பொக்கி னவத்துள்ளொர். தவளிச்சத் ின்
பிள்னளகளொகிய ெொம், ெம் வபச்சிலும், தசயலிலும் ெம் வொழ்வின் எல்லொச்
சூழ்ெினலயிலும் ெீ ி வெர்னமனயக் கனடப்பிடிக்க வவண்டும்.
எயபசி ர் 6:9
எஜமோன்கள , அப்படிளய நீ ங்களும், ளவளலக்கோரருக்குச்
தசய்யளவண்டியளவகள ச் தசய்து, அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் எஜமோனோனவர்
பரளலோகத்தில் இருக்கிறோதரன்றும், அவரிைத்தில் பட்சபோதம் இல்ளலதயன்றும்
அறிந்து, கடுஞ்தசோல்ளல விட்டுவிடுங்கள்.

ெொன் ஒருவவைொடு கலந்துவபசும் தபொழுது, அவர் என்னை ஒரு கொப்பி
குடிக்கச் தசொன்ைொர். அப்தபொழுது எங்கவளொடு அமர்ந் ிருந் இன்தைொருவர்
எைக்குக் கொப்பி வவண்டொம், ெொன் இப்தபொழுது ொன் கொனல உணவு
சொப்பிட்வடன் என்றொர். என்ைிடம் கொப்பி குடிக்கச் தசொன்ைவரிடம், ெீங்களும்
என்வைொடு சொப்பிடுங்கவளன் என்வறன். அ ற்கு அவர் வவண்டொம் ெொன்
உபவொசம் என்றொர். உடவை, இப்தபொழுது ொன் கொனல உணவு சொப்பிட்வடன்
என்று தசொன்ைவர், அவவைொடு வசர்ந்துதகொண்டு, ெொனும் உபவொசம் ொன்
என்றொர். அப்தபொழுது, கிறிஸ் வர்களொகிய ெமக்குள் என்ை வெர்னம
இருக்கிறது என்று ெொன் வியத்துவபொவைன். உலகத் ொர்கனளவிட ெொம்
வித் ியொசமொக வொைவவண்டியவர்கள் அல்லவொ? ெொம் உலகத் ொர்கவளொடு
ஒத்துப்வபொகொமல், மறுரூபம் அனடந்து, கடவுள் எண்ணப்படி அவர் வைியில்
வொைவவண்டியவர்கள் அல்லவொ?
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நோம் சுத்தமோக, ஒழுக்கமோக வோழ அற்பணித்தவர்கள்
1 யபதுரு 2:11
பிரியமோனவர்கள , அந்நியர்களும் பரளதசிகளுமோயிருக்கிற நீ ங்கள் ஆத்துமோவுக்கு
விளரோதமோய்ப் ளபோர்தசய்கிற மோம்ச இச்ளசகள
விட்டு விலகி,
ஆகயவ, எனக்குப் பிரி மோனவர்கயள! உங்களுக்குக் இப்வபோழுது கிழடத்த இந்த புதி
வோழ்ழவ அழிக்கும் எதிரி ோக, உங்கள் பழழ
வோழ்வு மோறி இருக்கிறது. ஆகயவ,
இந்த உலகில் நீ ங்கள் வோழும் மீ தி ோன வோழ்ழவ ஒரு தற்கோலிக வோழ்வோக
நிழனத்து வோழுங்கள். உங்கள் பழழ
வோழ்வு, உங்களுக்யக மறந்துயபோன ஒரு
அன்னி
வோழ்வோக மோறிப்யபோகட்டும்.

உடல் இச்னசகளுக்கு விலகி வொழுங்கள். இருளில் வொழ்ந்
ெம்னம
தவளிச்சத் ில் வொை அனைத் வனைப் புகழ்கிற ெொம், உடல் இச்னசகளுக்கு
விலகி வொைவவண்டும். ஏதைைில், ெொம் சுத் மொக, ஒழுக்கமொக வொை
ெம்னம அற்பணித் ிருக்கிவறொம்.
வோலிப வபண்கள்
கடவுளுக்குப் பிரியமொக வொழ்கிற ஒரு வொலிப தபண்ணொக தைவபக்கொள்
தசய்ன்ட் வேம்னைக் குறிப்பிடலொம். இவர் ஒரு கிறிஸ்
ைொக் இனசக்
கனலஞர். வொலிபர்கள் அவைகர்கள் விரும்பிக் வகட்கிற கிறிஸ் வ
பொடல்கனள இவர் பொடுகிறொர்.
வெமிலி.காம் என்ற வலலதளத்திற்கு, அமி குட்வமன் என்ெவவராடான
வெட்டியில், நாகரீகத்திற்கான அற்ெணம் என்ற தலலப்ெில், ெின்வரும்
பசய்திலய பநவெக்காள் ெகிர்ந்துபகாண்டார்:
ஆொசங்கலள எப்ெடித் தவிர்ப்ெது என்ற உணர்லவ எனக்குநாவன ெல்வவறு
விதங்களில் வகுத்துக்பகாண்வடன். ஏபனனல், நான் உடுத்தும் உலடகள்
சில ஆண்களுக்கு எப்ெடிப்ெட்ட உணர்வுகலள தரும் என்று நான்
உணர்ந்திருந்வதன். அதுமாத்திரமல்ல, எனக்குக் கணவனாக வரப்வொகிறவர்
அப்ெடிப்ெட்ட ஆொச கவர்ச்சியினால் இழுக்கப்ெட்டவராக இருக்கக்கூடாது,
சுத்தமனவதாடு என்லன விரும்புகிறவராக இருக்கவவண்டும் என்று நான்
தீர்மானித்திருந்வதன். ஆனால், நான் ஆண்கலளக் கவரும் கவர்ச்சி
உலடகலள அணிந்தால், ஆொசத்தால் கவரப்ெடும் அதுவொன்ற ஆண்கள்
எனக்குக்
கிலடத்தாலும்
ெரவாயில்லல,
நானும்
அதுவொன்ற
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சுத்தமில்லாதவள் ொன் என்ற மனநிலல உள்ளவள் என்றல்லவா ெொன்,
என்லன அவர்களுக்குக் காட்டுகிவறன். அவ்வாறு இல்லாமல், நான்
கவர்ச்சி, ஆொசத்லதத் தரும் உலடகலள அணியாமல், நாகரீகமான உலட
உடுத்துவதால், அதற்கு மதிப்ெளிக்கிறவர்கள் மனதில் மட்டும் நான்
அழகானவளொகத் வதான்றுவவன். அப்ெடிப்ெட்டவர் மனதில் இடம்ெிடித்து
அவலரக் கணவனாகக் பகாள்வவத எனக்கு சிறப்பு. ஆகவவ, அதுவொன்ற
உலடகலள உடுத்துவவத எனக்கு ெிடிக்கிறது. உடலல இருக்கமாக காட்டும்
உலடகள், உடலின் ஒருசில அங்கங்கள் பவளிவய பதரியாதெடியான
நவநாகரீக,
அழகான
உலடகலள
உடுத்துவவத
எனக்கு
மிகவும்
ெிடித்திருக்கிறது.
அப்ெடியான
உலடகலளக்
கண்டுெிடிப்ெது
மிகவும்
கடினவம. ஆனாலும், நவநாகரீக உலடயும் உடுத்தவவண்டும், ஏலனய
என்னுலடய
கிறிஸ்த
சவகாதரர்கள்
இடருவதற்கு
காரணமாகவும்
இருக்கக்கூடாது என்றால் அப்ெடியான உலடகலளத் வதடிப்வொராடுவதில்
ஒரு ொரமுமில்லல.
சில வவனளகளில் என்னுனடய அப்பொ என் உனடகனளப் பொர்த்து, “இது
னபயன்கனளக்
கவரும்
உனட”
என்றும்,
ெீ
உடுத்தும்
உனடகள்
சொ ொைணமொைவர்கள்
உடுத்துவதுவபொல
இல்னல
என்றும்
தசொல்லி
என்னைக் வகலிதசய்வொர். ஆைொல், என் உனட கவர்ச்சியொக இருந் ொல்
வெைடியொகவவ வந்து எச்சரிப்பொர். அவ
வவனளயில் என் அம்மொ, அன ச்
சமெினலப் படுத்துவொர். இவ்வொறொக, என் ெனட உனட பொவனைகனளக்
குறித்து என்னுனடய வொலிப வய ில் என் தபற்வறொர்களின் இவ்வி
கருத்துக்களொல் ெொன் சமெினலயில் வொை முடிந் து. என்னுனடய அப்பொ
ஒரு பனைனமவொ ியொக இருந் வபொ ிலும், என்னுனடய அம்மொ உடுத் ிய
ெொகரீக அவ
வவனளயில் உடனல தவளிக்கொட்டொ
உனடகள் என்
உனடகனளத் த ரிவு தசய்ய மிகவும் உ வியொக இருந் து. அப்படி வொைவவ
ெொனும்
விரும்பிவைன்.
என்
தபற்வறொர்களுக்குப்
பிடிக்கொ ன வயொ,
மற்றவர்கனள தவறுப்பூட்டும் என யும் தசய்ய ெொன் விரும்பி ில்னல.
ஏதைைில் ஒரு கிறிஸ் வளொக கடவுள் பர்னவயில் ெொன் தபொறுப்வபொடு
வொைவவண்டும் என்பது என் கடனம என்பன யும் உணர்ந் ிருந்வ ன்.
ெொன் இனச உலகில் மு லொவது பிைவவசிக்க ஆைம்பித்
தபொழுது,
உனடவமல் ஒரு வமல் ஆனட (வகொட்) வபொட்டு, அன
கீ ைொனடக்குள்
தசொருகிக்தகொள்வது ெொகரீகமொக இருந் து. ஆகவவ, அது எைக்கு எந் வி ப்
பிைச்சனைகனளயும்
ைவில்னல. ஆைொல்
ற்வபொன ய ெொகரீக உனட
என்பது,
அ ிகம்
உடனல
தவளிக்கொட்டும்
வி மொகவும்,
டீவி,
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சிைிமொக்களில் வருவதுவபொன்ற உனடகவள கனடகளில் விற்பனைக்கு
வருவ ொல்,
ற்வபொன ய ெொகரீகத் ிற்கு ஏற்ற உனடனயத் த ரிவு
தசய்வ ில் சிைமம் உள்ளது.
ஆகவவ, ெொன் வமனடகளிலும் தவளியிலும் உடுத்தும் உனடகள் குறித்து
சில வைிமுனறகனள வகுத்துக்தகொண்வடன். வமனடகளில் ஏறி ெொன் ைொக்
இனசப்
பொடல்கள்
பொடுவ ொல்,
பொவொனட
அணியொமல்,
வபன்ட்
அணிவது ொன் சிறந் து என்றும், அவ வவனளயில் என் அங்கங்களின்
சிறிய வனளவுகள் கூட தவளிவய த ரியும்படி அன
மிக இருக்கமொக
உடுத் க்கூடொது என்றும்
ீர்மொைித்வ ன். என்னுனடய வமலொனடனயக்
குறித்து ெொன்
ீர்மொைித் து என்ைதவன்றொல், ஆண்களின் இச்னசனயத்
தூண்டொ படி, ஒரு வமலொனடக்கு வமல் இன்தைொரு வமலொனடனயயும்
வபொட்டுக்தகொள்ள வவண்டும் என்ப ொகும். எங்கள் ிருச் சனபக்கு வந் ஒரு
தபண்
ெிரசங்கி,
ஒருெொள்
எங்களிடம்,
“தபண்கள்
உடுத் ிவரும்
உனடகனளப்
பொர்க்கும்தபொழுது,
எங்களுக்கு
எங்வக
பொர்னவனயச்
தசலுத்துவது என்வற சங்கடமொக இருக்கிறது” என்று அங்கு வரும்
வொலிபர்கள் தசொன்ை ொகச் தசொன்ைொர்கள். அவர்கள் அங்வக வருவது
வ வனைச் சந் ிக்க, அவர் பிைசன்ைத்ன
அனுபவிக்க. அப்படியிருக்கும்
தபொழுது,
சில
தபண்கள்
உடுத் ிவரும்
உனடகள்
அவ்வளவு
இறுக்கமொகவும்,
அங்கங்கனள
தவளிவய
கொட்டுவ ொகவும்
இருக்கும்தபொழுது அவர்கள் என ப் பொர்த்து கடவுனளத் த ொழுதுதகொள்ள
முடியும்.
ஆகவவ,
தபண்கள்
உடுத்தும்
உனட
ஆண்கள்
மைன
சி றப்பண்ணுவ ொக
இருக்கக்கூடொது.
கிறிஸ்துவுக்குள்
வொழ்கிற
வொலிபர்களின் மைன க் கவர்கிறவி மொக, அவ
வவனலயில் கவர்ச்சி
கொட்டொமல் எப்படி உனட உடுத்
வவண்டும் என்பன ப் தபண்கள்
கற்றுக்தகொள்ள வவண்டும். துை ிஷ்டவி மொக அவைக தபணக்கள் இன க்
கற்றுக்தகொள்வவ இல்னல.
இவ்வொறொக மிகப்பிைபலமொை தைவபக்கொ தசொன்ை கருத்துக்களில் மிக
முக்கியமொை கருத்ன க் கவைிக்கவும். ெீங்கள் உடுத்தும் கவர்ச்சிகைமை
உனடகள்
“சில
ஆண்களின்”
இச்னசக்கு
இனறவபொடுகிறது
என்று
தசொல்கிறொர். ெீங்கள் உடுத்தும் உனட அவ்வொறொை ஆண்களின் இச்னசக்கு
இனறவபொடுவ ொக
இருந் ொல்,
அவ்வொறொை
ஆண்கனள
ெீங்கள்
உங்களுக்குக் கணவைொகத் த ரிந்த டுப்பீர்களொ? உங்களில் சிலருக்கு அது
இன்னும் புரியொ
ொகக்கூட இருக்கலொம். ஆைொல், பரவெக்கா பசான்னதில்
அவ்வளவு அர்த்தம் நிலறந்துள்ளது.
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தபண்கள்
அைகொக
உனட
உடுத்
வவண்டும்,
அவ
வவலளயில்
ெொகரீகமொை உனடயும் உடுத்
வவண்டுமொைல்
ங்களுக்கு மொ ிரியொக
தைவபக்கொளின் உனடகனளக் கவைிக்கவும். அவர் ஆயிைக்கணக்கொை மக்கள்
முன்ைினலயில் பொடல்கள் பொடி, அவைக ெிகழ்ச்சிகனள ெடத் ி வருகிறொர்.
அப்படியிருக்கும்
தபொழுது,
அவருக்கு
மக்கள்
மை ில்
இடம்
பிடிக்கவவண்டும் என்ற ஆனசயில் ெல்ல உனட உடுத்தும் எண்ணம்
இல்லொமலொ இருக்கும்.
மக்கள் மத் ியில் இவர் மிகப்பிைபலமொைவைொக
இருந் வபொ ிலும், ஒரு கிறிஸ் வைொக
ன் ெனட, உனட பொவனைகளில்
கவைம் தசலுத்துவன க் கவைமொகக் கனடப்பிடிக்கிறொர்.
வொலிப தபண்கவள! இந் உலகில் வொழும் மற்ற தபண்கனளவினட ெீங்கள்
ெனட, உனட, பொவனண, ெொணம் வபொன்றவற்றில் சுத் மொைவர்கள்,
வித் ியொசமொைவர்கள் என்பன
தவளிப்படுத் க் கடனமப்பட்டுள்ள ீர்கள்.
ஒருவவனள ெீங்கள் அ ில் கவைம் தசலுத்தும்தபொழுது, ெீங்கள் ஒரு
ெொட்டுப்புறப்தபண், கிைொமத் ொள் எை விமர்சிக்கப்படலொம். ஆைொல், கடவுள்
பொர்க்கும் அழுகு என்பது தவளிப்புற அைகு அல்ல; மொறொக உள்ளொை
உள்ளத் ின் அைகு என்பன வய வவ ம் வலியுறுத்துகிறது.
1 யபதுரு 3:3-4
3 மயிளரப் பின்னி, தபோன்னோபரணங்கள
அணிந்து, உயர்ந்த வஸ்திரங்கள
உடுத்திக்தகோள்ளுதலோகிய புறம்போன அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு
அலங்கோரமோயிரோமல்,
4 அைியோத அலங்கரிப்போயிருக்கிற சோந்தமும் அளமதலுமுள்
ஆவியோகிய
இருதயத்தில் மளறந்திருக்கிற குணளம உங்களுக்கு அலங்கோரமோயிருக்கக்கைவது;
அதுளவ ளதவனுளைய போர்ளவயில் விளலளயறப்தபற்றது.

ெீங்கள் கடவுள் பொர்னவயில் அைகொக இருக்க விரும்புகிறீர்களொ? அல்லது
மைி ர்கள் பொர்னவயிலொ என்பன ெீங்கவள முடிவு தசய்துதகொள்ளுங்கள்.
1 தீயமோத்யதயு 2:8-10
8 அன்றியும், புருஷர்கள் ளகோபமும் தர்க்கமுமில்லோமல் பரிசுத்தமோன ளககள
உயர்த்தி, எல்லோ இைங்க ிளலயும் தஜபம்பண்ணளவண்டுதமன்று விரும்புகிளறன்.
9 ஸ்திரீகளும் மயிளரப் பின்னுதலினோலோவது, தபோன்னினோலோவது,
முத்துக்க ினோலோவது, விளலளயறப்தபற்ற வஸ்திரத்தினோலோவது தங்கள
அலங்கரியோமல்,
10 தகுதியோன வஸ்திரத்தினோலும், நோணத்தினோலும், தத ிந்த புத்தியினோலும்,
ளதவபக்தியுள் வர்கத ன்று தசோல்லிக்தகோள்ளுகிற ஸ்திரீகளுக்கு ஏற்றபடிளய
நற்கிரிளயக ினோலும், தங்கள
அலங்கரிக்களவண்டும்.
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ஒரு தேபக்கூடுனக எப்படியிருக்க வவண்டும் என்று பவுல் விவரிக்கும்
தபொழுது, ஆண்கள்
ங்கள் சுத் மொை னககனள உயைமொக வொைத்ன
வெொக்கித்தூக்கி, தேபிக்கவவண்டும் என்று தசொல்லும்தபொழுது, தபண்களும்
ங்கள் ெனட உனட, பொவலனகளில் எப்படியிருக்க வவண்டும் என்று
விவரிக்கிறொர்.
தபண்களின்
உனடனயப்
பற்றி
பவுல்
ஏன்
இங்கு
வபசவவண்டும் என்ைச் சிந் ிக்கும்தபொழுது,
ற்வபொன ய
ிருச்சனபகளில்
கொணப்படுகிற அவ
பிைச்சனை அங்வக இருந் ிருக்கும் எை சிந் ிக்கத்
தூண்டுகிறது. ிருச்சனபக்கு வரும் ஆண்கள் ங்கள் சுத் மொை னககனள
வொைத்ன வெொக்கி விரித்து தேபிக்க முயற்சிக்கும்தபொழுது, ஏவ ொ ஒன்று
அவர்கள் பொர்னவனயக் கீ ழ்வெொக்கி இழுப்பது வபொன்று கொணப்படுகிறது.
ஆகவவ ொன் ிருச்சனபக்குச் தேபிக்க வரும் தபண்கள் ங்கள் உனடகளில்
கவர்ச்சியில்லொமல், வெர்த் ியொை உனடகனள உடுத் வவண்டும் என்று
பவுல
வலியுறுத்துகிறொர்.
ங்கள்
கூந் னலக்
கவர்ச்சிகைமொக
னவத்துக்தகொள்வன வயொ,
ங்க
ஆபைணங்களொல்
ங்கனள
அலங்கரித்துக்தகொள்வ ிவலொ கவைம் தசலுத் ொமல், கடவுள் மீ துள்ள
பக் ிவயொடு தசய்யவவண்டிய ெல்ல தசயல்கள்மீ து கவைம் தசலுத்
வற்புறுத்துகிறொர். வொலிப தபண்கவள ெீங்கள் கடவுள் மீ து உள்ள பக் ியொல்,
சுயக்கட்டுப்பொடு
உள்ளவர்கள்
என்பன
தவளிப்படுத்தும்
வி மொக,
வெர்த் ியொை உனடகனள உடுத்துங்கள். கிறிஸ் வ தபண்களுக்குப் பவுல்
தசொல்லும்
அறிவுனை,
உங்கள்
உனடமூலம்
ெீங்கள்
கடவுள்
பக் ியுள்ளவர்கள் என்பன
தவளிப்படுத்துங்கள் என்ப ொகும். ஆதமன்!
ஆகவவ, ெீங்கள் உங்கள் உனடனய எவ்வொறு வதர்வு தசய்கிறீர்கள்?
என்னுனடய கடவுள் பக் ினய இந்
உனட மூலம் ெொன் தவளிப்படுத்
முடியுமொ? என்று சிந் ியுங்கள். கடவுள் மீ து ெொன் அன்பொைவள் என்பன
இந்
உனட தவளிப்படுத்துமொ என்பன
னவத்து உங்கள் உனடகனள
ெீங்கள் வதர்வு தசய்யுங்கள்.
வபற்யறோர்
தைவபக்கொளின் தபற்வறொர் அவர் வொழ்வில் எவ்வொறொை
ொக்கத்ன
ஏற்படுத் ிைொர்கள் என்பன க் கவைியுங்கள். அவர் ஒரு புகழ் தபற்றவைொக
இருந் வபொ ிலும், தபற்வறொர்கள் அவள் வொழ்வில், ெடத்ன யில் ெல்ல
ொக்கத்ன
ஏற்படுத்
முடிந் து. தபற்வறொர்கவள! ெீங்கள் உங்கள் வொலிப
பிள்னளகவளொடு
வபச
வவண்டும்.
ெொங்கள்
அவர்கனள
சனபக்கு
அனுப்புகிவறொம், வபொ கர்கள் வபொ ிக்கிறொர்கள் என்று தசொல்லி
ப்பிக்க
ெினைக்கொ ீர்கள்.
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முதிர் வ

தோன வபண்கள்

தீத்து 2:4-5
4 ளதவவசனம் தூஷிக்கப்பைோதபடிக்கு போலிய ஸ்திரீகள் தங்கள் புருஷரிைத்திலும்,
தங்கள் பிள்ள க ிைத்திலும் அன்புள் வர்களும்,
5 தத ிந்த புத்தியுள் வர்களும், கற்புள் வர்களும், வட்டில்
ீ
தரித்திருக்கிறவர்களும்,
நல்லவர்களும், தங்கள் புருஷருக்குக் கீ ழ்ப்படிகிறவர்களுமோயிருக்கும்படி,
அவர்களுக்குப் படிப்பிக்கத்தக்க நற்கோரியங்கள ப் ளபோதிக்கிறவர்களுமோயிருக்கவும்
முதிர்வயதுள்
ஸ்திரீகளுக்குப் புத்திதசோல்லு.

மூத்
தபண்கள், வொலிப தபண்களுக்கு மொ ிரியொக வபச்சிலும் ெல்ல
ெடக்னகயிலும்
வொழ்ந்து,
புத் ிதசொல்ல
வவண்டும்
என்று
பவுல்
தசொல்கிறொர்.
வபச்சிலும்
ெல்ல
ெடக்னகயிலும்
என்ப ின்
அர்த் ம்,
தமன்னமயொக,
வெர்னமயொக,
சுத் மொக,
கபடமில்லொது,
ெடிக்கொது
வொைவவண்டும் என்பது தபொருளொகும். இது ொன் கடவுள் தசொல்லும் கு ி.
வொலிப
தபண்கள்
கவர்ச்சியற்ற
உனட
உடுத் வவண்டும்
என்று
தசொல்லும்தபொழுது, என் ெண்பர்கள், மற்றவர்கதளல்லொம் அப்படி உனட
உடுத்தும்தபொழுது, ெொன் மட்டும் ஏன் அப்படி தசய்யக்கூடொது என்று
வொக்குவொ ம் பண்ணலொம். வமலும், அவர்கள் எங்கள் உனட ஆண்களுக்குக்
கவர்ச்சி என்றொல் அது அவர்கள் பிைச்சனை என்றும் கூறலொம். ஆைொல்
உண்னம என்ைதவன்றொல், அவர்கள் அவ்வொறொை உனட உடுத்துவது,
அவர்கனளப் வபொன்ற சிந்ன
உள்ள ஆண்கனளவய அவ்வொறு கவர்கிறது
என்ற உண்னமனய அவர்களுக்குச் தசொல்லிக்தகொடுக்க வவண்டும். ஆகவவ,
அது
அவர்களுக்கும்
பிைச்சனை ொன்.
மற்றவர்களின்
பொலுணர்னவத்
தூண்டும்படியொை உனடகனள தபண்கள் உடுத் க்கூடொது. தவளிச்சத் ின்
பிள்னளகளொக
வொழ்கிற
ெீங்கள்
கடவுளுனடய
ெற்குணத்ன
தவளிப்படுத்துகிறவர்களொக,
வெர்த் ியொை
உனடகனளவய
உடுத்
வவண்டும். ெொம் மற்றவர்கள் இடறல் அனடய கொைணமொக இருக்கக் கூடொது
என்று மூத்
வயதுள்ள தபண்கள் இளம் தபண்களுக்குப் புத் ி தசொல்ல
வவண்டும் எை கடவுள் வொர்த்ன தசொல்கிறது.
வோலிப ஆண்கள்
1 வதசயலோனிக்யக ர் 4:3-5
3 நீ ங்கள் பரிசுத்தமுள் வர்க ோக ளவண்டுதமன்பளத ளதவனுளைய
சித்தமோயிருக்கிறது. அந்தப்படி, நீ ங்கள் ளவசிமோர்க்கத்துக்கு விலகியிருந்து,
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4 ளதவளன அறியோத அஞ்ஞோனிகள ப்ளபோல ளமோக இச்ளசக்குட்பைோமல்,
5
உங்க ில்
அவனவன்
தன்தன்
சரீரபோண்ைத்ளதப்பரிசுத்தமோயும்
கனமோயும்
ஆண்டுதகோள்ளும்படி அறிந்து:

கடவுள் ெம்னம அனைத் து ஒழுக்கமற்று வொழ்வ ற்கொ அல்ல, சுத் மொக
வொழ்வ ற்வக! ஆகவவ, “ெீங்கள் சுத் மொக வொைவவண்டும்” என்ற கடவுளின்
விருப்பத் ிைொவலவய, அவர் உங்கனள ைியொக பிரித்து னவத் ிருக்கிறொர்.
ஆைொல், வொலிப ஆண்கள் சந் ிக்கும் மிகப்தபரிய பிைச்சனை என்பது
கண்களிைொல் வரும் இச்னசயொகும்.
1 வதசயலோனியக ர் 5:22
தபோல்லோங்கோய்த் ளதோன்றுகிற எல்லோவற்ளறயும் விட்டுவிலகுங்கள்.
வகட்டதோய் யதோன்றுகிற அழனத்ழதயும் விட்டுவிடுங்கள்.

உ ொைணத் ிற்கு, தபங்களூர் பட்டணத் ில் வண்டி ஓட்டிச் தசல்வது என்பது
மிகவும் கடிைமொைது. அவ்வொறு ெீங்கள் கொனை ஓட்டிச் தசல்லும்தபொழுது,
ஒரு ஆவிக்குரிய மைெினலவயொடு பயணிக்க ெினைத்து, ெீங்கள் கொரில்
ெீங்கள் ஆைொ னைப் பொடல்கனளக் வகட்டுக்தகொண்டு தசல்லலொம். ஆைொல்,
அவ
வெைத் ில்
ெீங்கள்
தவளிவய
கவைித் ொல்,
ஒரு
விளம்பைப்
பலனகயில் சிறிய கொருக்குக்கு அருகில், கவர்ச்சியொக தபண் ெிற்கும்
கொட்சினய ெீங்கள் பொர்க்கலொம். அன ப் பொர்த் வுடன் இவர்கள் கொர்
விற்பனைக்கு விளம்பைம் தசய்கிறொர்களொ அல்லது அந் ப் தபண்னண
விற்ப ற்கு விளம்பைமொ என்று ெீங்கள் ஆச்சரியப்படலொம். அவ வெைத் ில்,
உங்கள்
கண்கனள
மூடிைொல்
முன்ைொடி
தசல்லும்
வொகைத் ில்
இடித்துவிடுவவொவம என்று ெீங்கள் பயப்படலொம்.
அவ வபொல, ெொம் கொனலயில் தசய் ித் ொனள விரித்துப்பொர்த் ொல், மு ல்
பக்கத் ில் ஆைம்பிக்கும் கவர்ச்சிப் படங்கள், ஒவ்தவொரு பக்கங்களொகத்
த ொடரும். சரி, வவறு தசய் ித் ொளுக்கு மொறிப்பொர்க்கலொம் என்றொல்,
அ ிலும் அவ
ெினல. சரி, இன்டர்தெட்டில் தசய் ி வொசிக்கலொம் என்று
அ ில் வரும் சில லிங்க்னக கிளிக் தசய் ொல், ஆபொச வனலத் ளங்களுக்கு
ெம்னமக் தகொண்டுவபொய்ச் வசர்க்கும். ஆகவவ, இ ற்கு என்ை ொன் ீர்வு?
ஞொயிறு பள்ளியில் ெொம் பொடிய பொடல் ஒன்று ெினைவுக்கு வருகிறது:
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ெம் சிறு கண்கள் என ப் பொர்க்கிறது! என்ற கவைம் வ னவ!
ெம் சிறு கண்கள் என ப் பொர்க்கிறது! என்ற கவைம் வ னவ!
வமலிருக்கும் ெம் அப்பொ, ெொம் என்ை பொர்க்கிவறொம் என்று
அன்வபொடு ெம்னமப் பொர்த் க்தகொண்டிருக்கிறொர். ஆகவவ,
ெம் சிறு கண்கள் என ப் பொர்க்கிறது! என்ற கவைம் வ னவ!

இதுவபொன்று ஞொயிறு பள்ளியில் ெொம் கற்றுக்தகொண்டனவகள் மிகமிக
முக்கியமொைனவகள். ஏதைைில், ெொம் 50 வருடங்கள் கைித்து என்ை
தசய்வவொம் என்பன த் ீர்க்க ரிசைமொகக் தகொண்டு தசொல்லப்பட்டனவகள்
அனவகள்.
ெொம்
தவளிச்சத் ின்
பிள்னளகள்
என்று
அடிக்கடி
ெமக்கு
ெொவம
தசொல்லிக்தகொள்ள வவண்டும். ெம்முனடய மு ல் பொர்னவனய ெொம்
விர்க்க முடியொது, ஆைொல் இைண்டொம் பொர்னவனய ெம்மொல்
டுக்க
முடியும். அங்வக அப்படிதயொரு கவர்ச்சியொை விளம்பைப் பலனக இருந் து
த ரியொமல், ெொம் அன ப் பொர்த் ிருக்கலொம், ஆைொல், அ ன் கவர்ச்சியொல்
கவைப்பட்டு
இன்தைொருமுனற
பொர்ப்பது,
ெமக்குப்
பிைச்சனையொகும்.
ஆகவவ, ெொம் தவளிச்சத் ின் பிள்னளகள் என்ற உணர்வவொடு, இைண்டொம்
முனற பொர்ப்பன
விர்த்து, ெொம் சுத் த் ிற்கு என்று அர்பணித்
வொழ்னவக் கொத்துக்தகொள்ள வவண்டும். ஆதமன்.

திருமணத்திற்கு முந்த

கோதல் வழரமுழறகள்

இழளஞர்கள்
ிருமணம் முடிக்கும் எண்ணத்வ ொடு ெீங்கள் ஒருவவைொடு பைகும்தபொழுது,
உடல்களொல் தெருங்குவன த்
விருங்கள். மற்றவர்கள் பொர்னவயில்
படக்கூடொது என்று ஒவ்தவொரு இடங்களுக்குச் தசல்வன
விருங்கள்.
ெீங்கள் இருவர் மட்டும் ஓரிடத் ில்
ைித் ிருப்பன த்
விருங்கள்.
அதுவும், பூட்டிய அனறக்குள் இருப்பன
ெிச்சயம் விட்டுவிடுங்கள்.
மற்றவர்கள் எல்லொம் அப்படிப் பைகுகிறொர்கவள என்று ெீங்கள் வகட்கலொம்.
ஆைொல், ெீங்கள் வித் ியொசமொைவர்கள் என்பன
மறந்துவிட வவண்டொம்.
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சுத் மொக
வொழ்வ ற்கு
அற்பணித் ிருக்கிறீர்கள்.

என்று

ெீங்கள்

உங்கள்

வொழ்னவ

வபற்யறோர்
தபற்வறொர்கவள ெீங்கள் கவைமொக இருக்க வவண்டும். உங்கள் வொலிபப்
பிள்னளகளிடம் ெீங்கள் வபச வவண்டும். ஒருவவனள உங்கள் சனபப்
வபொ கர்களிடம் ெீங்கள் உ வி வகட்கலொம். ஆைொல், அவர்கள் தபொறுப்பில்
உங்கள் பிள்னளகனள ஒப்பனடத்துவிட்டு, கடவுள் உங்களுக்கு என்று
தகொடுத் தபொறுப்னப ட்டிக்கைிக்கொ ீர்கள். சனப கடவுள் வொர்த்ன கனளப்
வபொ ிக்கலொம். அவர்கள் ஆவியில் ெினறந்து வொை ெீங்கள் உ வ வவண்டும்.
உங்கள்
பிள்னளகள்
கிறிஸ்துவில்
வளை,
மு ிர்ச்சியனடய
தபற்வறொர்களொகிய ெீங்கள் ொன் தபொறுப்பு.
ஒரு உ ொைணத் ிற்கு, உங்கள் மகன் ிடீதைை ஒரு தபண்பிள்னளனய ன்
கல்லூரியிலிருந்து உங்கள் வட்டிற்குக்
ீ
கூட்டிக்தகொண்டு வருகிறொன். வந்து
உங்கள் வட்டின்
ீ
தபொது அனறயில் உட்கொர்ந்து வபசொமல், ன்னுனடய ைி
அனறக்கு அவனளக் கூட்டிக்தகொண்டு வபொய், க னவ சொத் ிக்தகொள்கிறொன்.
ஒருவவனள அந் ப் தபண்னண உபசரிக்க ெீங்கள் விரும்பலொம். ஆைொல்,
க னவச்
சொத் ிக்தகொண்டு
உள்வள
இருக்கொமல்,
தவளிவய
தபொது
அனறயில் உட்கொர்ந்து வபசுங்கள் என்று தசொல்லவவண்டியது உங்கள்
கடனம. அப்படிச் தசொன்ைொல், ஒருவவனள மறுெொள் உங்கள் மகன்
வட்டிற்கு
ீ
வைொமல் வபொகலொம் என்ற பயம் இருக்கலொம். ஒருவவனள அவன்
ஒழுங்கொக
சனபகளில்
கலந்துதகொள்கிறொன்,
வொலிபர்
கூடுனககளில்
கலந்துதகொள்கிறொன், மிகவும் ெல்ல னபயன்,
வறொக அப்படி எதுவும்
ெடந்துதகொள்ளமொட்டொன் எை ெினைக்கலொம்.
தபற்வறொர்கவள!
உங்கள்
வொலிப
பிள்னளகளுக்கு
ஹொர்வமொைின்
தூண்டு ல்கள் அ ிகம் என்பன
மறந்துவிடொ ீர்கள். வமலும், சனபகளில்
அவர்கள் ஹொர்வமொன் தூண்டு ல்கனளக் குனறக்க எந்
முயற்சியும்
தசய்யவில்னல என்பன யும் மறந்துவிடொ ீர்கள். ஒருவவனள அவர்கள்
சனபகளில் ஒழுங்கொக கலந்துதகொள்ளலொம், ஆைொல், அவர்கள் வட்டில்
ீ
எப்படி
ெடந்துதகொள்கிறொர்கள்
என்ப ற்கு
ெீங்கள் ொன்
தபொறுப்பு.
கிறிஸ் வர்களொகிய ெொம் எப்படி ஒழுக்கமொக சுத் மொக வொைவவண்டும்
என்று, வவ ம் தசொல்லுகிறவ ொ, அன ெீங்கள் பிள்னளகளிடம் வலியுறுத்
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வவண்டும்.
எது
சரி
எது
வறு
என்பன
சனப
ன்
பங்குக்கு
வொலிபர்களுக்குப் வபொ ிக்க வவண்டும். ஏதைைில், சனப என்ை ொன்
அவர்களுக்குப் வபொ ித் ிருந் ொலும், எவ்வளவு ொன் அவர்கள்
னலமீ து
னககனளனவத்து தேபித் ிருந் ொலும், ஒரு வொலிப ஆணும் தபண்ணும்,
ைியொக
ஒரு
அனடக்கப்பட்ட
அனறக்குள்
இருந் ொல்,
அவர்கள்
ஹொர்வமொன்கள்
தூண்டப்பட்டு,
ஒரு
விைொடியில்
அனைத்து
வபொ னைகனளயும் தேபங்கனளயும் ஒன்றுமில்லொமல் வபொகப்பண்ணும்.
ங்கள்
பிள்னளகளுனடய
இந்
கொரியங்களில்
தபற்வறொர்கள்
னலயிடவவண்டியது மிகவும் அவசியம். இல்னலவயல் உங்கள் வட்டில்
ீ
கடவுளுக்கு ஏற்ற
கு ியொை வொழ்க்னகத்
ைத்ன
உங்கள் வட்டில்
ீ
ெினலெொட்ட ெீங்கள் வறிவிடுவர்கள்.
ீ
திருமணமோனவர்
ிருமணமொை
ம்ப ி
ங்கள்
ிருமண
வொழ்வில்
ஒழுக்கத்ன க்
கனடப்பிடித்து
வொைவவண்டும்.
ஒரு
கணவனும்
மனைவியும்
ஒருவருக்தகொருவர்
அற்பணிப்வபொடு
வொை
வவண்டும்.
ஏதைைில்,
கிறிஸ் வர்களொகிய
ெொம்,
தவளிச்சத் ின்
பிள்னளகள்.
ெம்முனடய
ிருமண வொழ்விலும்,
ிருமணத் ிற்குட்பட்ட பொலுறவவொடு மொத் ிைம்
ஒழுக்கமொக
வொை
வவண்டும்.
பொலுறவு
உணர்வுகள்
கணவன்
மனைவிக்கினடவய மொத் ிைம் பூர்த் ியொக்கப்பட வவண்டும். பொலுணர்வு
வ னவகளுக்கொக,
ிருமணத் ிற்கு
தவளிவய
ஒருவபொதும்
வவறு
எவவைொடும் வ டொ ிர்கள். மற்றவர்கள் அவ்வொறு வொைலொம் ஆைொல்,
தவளிச்சத் ின் பிள்னளகளொகிய ெொம் வித் ியொசமொைவர்கள். ஏதைைில்,

ஆைொல், அவனை ெம்பி வொழும் ெீங்கவளொ, அவருனடய சுத் மொை
உலகிற்கு தசொந் மொை இைொேொக்கள் வபொன்றவர்கள். அவருனடய சுத் மொை
வகொவிலில் வவனலதசய்யும் பூசொரிகள் வபொன்றவர்கள். முன்பு ெீங்கள்
இருள் ெினறந்
வொழ்க்னக வொைந்து வந் ீர்கள். ஆைொல், இப்தபொழுவ ொ,
அவருனடய ெல்ல குணங்கனள மக்களுக்கு அறிவிக்கும்படியொக, ெீங்கள்
அவருனடய தவளிச்சத் ில் வொைவவண்டும் என்று த ரிந்த டுத் ிருக்கிறொர்.
ஆகவவ, ெீங்கள் இப்தபொழுது ெித் ியக் கடவுளுனடய தசொந்
சமு ொய
மக்கள் (1 வபதுரு 2:9) என்று வவ ம் தசொல்கிறது.
இருளில்
வொழ்ந்
உங்கனளயும்
என்னையும்,
தவளிச்சத் ில்
வொழும்படியொக கடவுள் அனைத் ிருக்கிறொர். ெொம் தவளிச்சமொைவர்கள்
என்றும்
தவளிச்சன்
பிள்னளகளொக
வொழ்கிறவர்கள்
என்று
வவ ம்
தசொல்கிறது.
ெம்னமச்
சுற்றி
வொழ்கிறவர்கனளவிட
ெொம்
மிகவும்
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வித் ியொசமொக வொழ்கிறவர்களொகும். ெொம் வவனல தசய்கிற இடமொக
இருந் ொலும்,
த ொைில்
தசய்கிறவர்களொக
இருந் ொலும்,
வவனலக்கொைர்களொக இருந் ொலும், எேமொன்களொ இருந் ொலும், வட்னடக்
ீ
கவைிக்கிறவர்களொக இருந் ொலும், ெம்னமச் சுற்றி வொழ்பவர்கனளவிட,
கடவுள் விரும்புகிறபடி ெொம் வித் ியொசமொக வொழ்கிறவர்களொகும். ஒரு
வொலிப தபண்ணொக, ஆணொக, தபற்வறொைொக, கணவன், மனைவியொக, ெொம்
வித் ியொசமொைவர்கள். ெொம் இந்
உலக கலொச்சொைங்கள் எவ ொடும்
ஒத்துப்வபொகொமல், கடவுளுக்குச் சுத் மொக வொை அற்பணிப்புள்ளவர்கள்.
ெொம் எவ ொடொவது ஒத்துப்வபொக ெினைத் ொல், அ ில் சிக்கிக்தகொள்வது
ெிச்சயம்.
ெொம்
இவ்வுலக
கலொச்சொைம்
எவ ொடொவது
ஒத்துப்வபொக
ஆைம்பித் ொல், ெம்னம ெொவம சினறப்படுத் ிக்தகொள்கிவறொம்.
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ஆல் ெீெிள்ஸ் சர்சின் ஊைியர்கள் உள்ளூர்
ிருச்சனப என்ற எல்னலனய கடந்து இந் ியொ
முழுவன யும், குறிப்பொக வட இந் ியொ முழுவன யும் தசன்றனடந்துள்ளைர். அவர்களின்
முக்கிய வெொக்கம், (அ) னலவர்கனள பலப்படுத்து ல், (ஆ) இனளஞர்களுக்கு ஊைியத் ில்
விருப்பம் ஏற்படச் தசய் ல் மற்றும் (இ) கிறிஸ்துவின் சரீைத்ன
கட்டனமத் ல். வமலும்
இனளஞர்களுக்கொை பயிற்சி கருத் ைங்குகள் மற்றும் கிறிஸ் வ னலவர்களுக்கொை மொெொடுகள்
ஆண்டு முழுவதும் ெடத் ப்படுகின்றை. கூடு லொக, பல ஆயிைம் புத் கங்களின் பிை ிகள்
ஆங்கிலத் ிலும் பிற இந் ிய தமொைிகளிலும் இலவசமொக விெிவயொகிக்கப்படுகின்றை, இது,
வொர்த்ன யிலும் ஆவியிலும் விசுவொசிகள் வளை உ வுகிறது.

ஒரு முனற உ வி அல்லது மொ ொந் ிை ெி ி உ வி அனுப்புவ ன் மூலம் ெி ி ரீ ியொக
எங்களுடன் பங்கொளைொக உங்கனள அனைக்கிவறொம். ெொடு முழுவதும் ெொங்கள் தசய்யும் இந்
வவனலயில்
எங்களுக்கு
உ வ
ெீங்கள்
அனுப்பக்கூடிய
எந் த்
த ொனகயும்
தபரிதும்
ம ிக்கப்படும். உங்கள் உ வினய "ஆல் ெீெிள்ஸ் சர்ச்" க்கு தசலுத் வவண்டியன கொவசொனல /
வங்கி வனைவு கொவசொனல மூலம் எங்கள் அலுவலக முகவரிக்கு அனுப்பலொம். எங்கள் வங்கி
கணக்கு விவைங்கனளப் பயன்படுத் ி வங்கி பரிமொற்றத் ின் ஊடொக உங்கள் பங்களிப்னப
வெைடியொக அனுப்பலொம்.
கணக்கு வப ர்: All peoples church
கணக்கு எண்: 0057213809
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யவுதசய்து கவைிக்கவும்: இந் ியொனவ
ளமொக தகொண்ட வங்கிக் கணக்கிலிருந்து மட்டுவம
வங்கி பங்களிப்புகனள ஆல் ெீெிள்ஸ் சர்ச்சால் ஏற்றுக்தகொள்ள முடியும். உங்கள் பங்களிப்னபச்
தசய்யும்வபொது, ெீங்கள் விரும்பிைொல், உங்கள் பங்களிப்பு குறிப்பிட்ட எந் APC ஊைிய பகு ிக்கு
அல்லது இடத் ிற்கு பயன்படுத் ப்பட விரும்புகிறீர்கள் என்பன
குறிப்பிடலொம். கூடு ல்
விவைங்களுக்கு apcwo.org/give என்ற இனணயப் பக்கத்ன பொர்னவயிடவும்

வமலும்,
எப்வபொதுத ல்லொம்
உங்களொல்
முடியுவமொ
எங்களுக்கொகவும்
எங்கள்
ஊைியத்துக்கொகவும் தேபிக்க மறவொ ீர்கள். ென்றி, கடவுள் உங்கனள ஆசீர்வொ ிப்பொைொக!

இலவச தவளியீடுகள்

A Church in Revival*

Offenses-Don’t Take Them

A Real Place Called Heaven

Open Heavens*

A Time for Every Purpose

Our Redemption

Ancient Landmarks*

Receiving God’s Guidance

Baptism in the Holy Spirit

Revivals, Visitations and Moves of God

Being Spiritually Minded and Earthly Wise

Shhh! No Gossip!

Biblical Attitude Towards Work

Speak Your Faith *

Breaking Personal and Generational Bondages

The Conquest of the Mind

Change*

The Father’s Love

Code of Honor

The House of God

Divine Favor*

The Kingdom of God

Divine Order in the Citywide Church

The Mighty Name of Jesus *

Don’t Compromise Your Calling*

The Night Seasons of Life

Don’t Lose Hope

The Power of Commitment*

Equipping the Saints

The Presence of God

Foundations (Track 1)

The Redemptive Heart of God

Fulfilling God’s Purpose for Your Life

The Refiner’s Fire

Gifts of the Holy Spirit

The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*

Giving Birth to the Purposes of God*

The Wonderful Benefits of speaking in Tongues

God Is a Good God

Timeless Principles for the Workplace

God’s Word

Understanding the Prophetic

How to Help Your Pastor

Water Baptism

Integrity

We Are Different*

Kingdom Builders

Who We Are in Christ

Laying the Axe to the Root

Women in the Workplace

Living Life Without Strife*

Work Its Original Design

Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance
வமவல குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து புத் கங்களும் இலவசமொக PDF -ஆக ைவிறக்கம் தசய்ய எமது
ிருச்சனப வனலத் ளமொை apcwo.org/books பொர்க்கவும். இந் தவளியீடுகள் வவறுபல தமொைிகளிலும்
உள்ளை. இனவகனள புத் கவடிவில் இலவசமொகப் தபற எமது மின்ைஞ்சல் அல்லது அஞ்சல்
முகவரிக்குத் த ொடர்புதகொள்ளவும்.
எமது ிருச்சனப வனலத் ளம் apcwo.org-ல் இலவச ஒலி, ஒளி வடிவில் பிைசங்கங்கனளக் வகட்கலொம்,
பிைசங்க குறிப்புகனளப் படிக்கலொம், தடலிவிஷன் ெிகழ்ச்சிகள், வமலும் பலனவகளொல் ெீங்கள்
பயைனடயலொம்.

ஆல் பீப்புள் சர்ச்ழ

ப் பற்றி

ஆல் பீப்புள் சர்ச்சின்
ரிசைம் தபங்களுர் தபருெகைத் ிற்கு உப்பொக, ஒளியொக
ிகைவவண்டும் என்பதும், இந் ிய வ சத் ிற்கும், மற்ற வ சங்களுக்கும் கிறிஸ்துனவப்
பற்றி குைல் எழுப்ப வவண்டும் என்ப ொகும்.
பரிசுத்
ஆவியொைவரின் அபிவஷகத்வ ொடும், தவளிப்பொடுகவளொடும் கடவுளுனடய
வொர்த்ன யில் எந் க்கலப்படமும் இல்லொமல், முழுனமயொக அன
மக்களுக்குச்
தசொல்லும்
அர்பணிப்வபொடு
ஆல்
பீப்புள்
சர்ச்
தசயல்பட்டுவருகிறது.
பரிசுத்
ஆவியொைவரின்
வல்லனமவயொடு,
அற்பு ங்கள்,
அ ிசயங்கள்,
அனடயொளங்கள்,
ஆவியின் வைங்கள் மூலம் கடவுளுனடய வொர்த்ன னய மக்களுக்கு அறிவிப்ப ற்கு
மொற்றொக,
ெல்ல
இனசவயொ,
புதுபுதுத்
ிறனமகனளக்
கொட்டி
அறிவிப்பவ ொ,
ிறனமயொகப் வபசுவவ ொ, ெவை
ீ
கொல ஊைிய உத் ிகவளொ மொற்றொக இருக்க முடியொது
என்பது எங்கள் ெம்பிக்னக (1
தகொரி. 2:4-5; எபிவை. 2:3-4). எங்கள் கருப்தபொருள் இவயசு
கிறிஸ்து. மக்களுக்கு ஊைியம் தசய்வது எங்கள் னலயொய வெொக்கம், கிறிஸ்துனவப்
வபொல வளர்ச்சியனடவவ எங்கள் வெொக்கம்.
தபங்களூலர னமய்யமொகக்தகொண்ட ஆல் பீப்புள் சர்ச்சிற்கு இந் ியொவின் பல
இடங்களில் கினள சனபகள் உள்ளது. ற்வபொது எங்தகங்வக கினள சனபகள் உள்ளது
என்பன அறிய www.apcwo.org/locations என்ற வனலத் ளத் ிவலொ, contact@apcwo.org என்ற
முகவரிக்கு மின்ைஞ்சல் அனுப்புவது மூலமொகவவொ த ரிந்துதகொள்ளலொம்.

கடவுள் உங்கழள யநசிக்கிறோர் என்பது
உங்களுக்குத் வதரியுமோ?
சுமொர் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு, கடவுள் இவ்வுலகிற்கு ஒரு மைி ைொக வந் ொர். அவர் தபயர் “இவயசு”.
அவர் ஒரு பொவமும் தசய்யொ ஒரு பரிபூைண வொழ்க்னக வொழ்ந் ொர். இவயசு என்ற தபயரில், கடவுள் ஒரு
மைி உடலில் வொழ்ந் படியொல், அவர் தசொன்ைது, தசய் து அனைத்தும் கடவுள் எப்படிப்பட்டவர்? என்பன
ெமக்குக் கொட்டியது. அவர் வபசிய வொர்த்ன கள் அனைத்தும், கடவுள் வபசிய வொர்த்ன களொகும். அவர்
தசய் னவகள் அனைத்தும், கடவுள் தசய் தசயல்களொகும். இந் ப்புவியிவல, இவயசு அவைக அற்பு ங்கனளச்
தசய் ொர். கஷ்டகளில், வியொ ிகளிலிருந்து அவைகனை அவர் குணப்படுத் ிைொர். குருடொை கண்கனளப்
பொர்க்கச் தசய் ொர்; வகட்க இயலொ தசவிகனளக் வகட்கச் தசய் ொர்; ெடக்க இயலொ கொல்கனள ெடக்கச் தசய் ொர்;
அனைத்துவி
வியொ ிகனளயும் குணமொக்கிைொர். பசிவயொடிருந்
ஆயிைமொயிைமொைவர்களுக்கு, அற்பு மொக
தைொட்டினயப் தபருகச் தசய்து, வயிறொை சொப்பிட தசய் ொர்; புயனல அடக்கிைொர் இவ்வொறொக அவைக
ஆச்சரியமொை கொரியங்கனளச் தசய் ொர்.
அவர் தசய் அனைத்து தசயல்களுவம, கடவுள் ெல்ல கடவுள் என்பன ெொம் புரிந்துதகொள்ளச் தசய்கிறது.
மக்கள் ென்றொக, சுகமொக, சந்வ ொசமொக வொைவவண்டும் என்பவ
கடவுளுனடய விரும்பம் என்பன யும்
புரிந்துதகொள்ளச் தசய் ொர். மைி ர்களுனடய வ னவகனள ெிவிர்த் ிதசய்வவ அவருனடய விருப்பமொகும்.
அப்படிதயன்றொல், கடவுள் ஏன் மைி ைொக மொறி இவ்வுலகிற்கு வைவவண்டும்? இவயசு ஏன் இவ்வுலகில்
வொை வவண்டும்?
மைி ர்களொகிய ெொம் அனைவரும் ெம்னமப் பனடத்
கடவுளுக்குப் பிடிக்கொ னவகனளச் தசய்து
பொவிகளொகிப்வபொவைொம். பொவத் ிற்கொை எ ிர் வினளவுகளும் உள்ளது. கடவுளுக்கும், ெமக்கும் இனடயில்
பொவமொைது த ொடர்புதகொள்ள இயலொத் னடயொக இருக்கிறது. இவ்வொறொக, பொவம் ெம்னமயும், கடவுனளயும்
பிரிக்கிறது. பொவம், ெம்னமப் பனடத்
கடவுவளொடு ெொம் த ொடர்புதகொள்ள இயலொது, ெொம்மொல் அவனைப்
புரிந்துதகொள்ள இயலொது
டுக்கிறது. ஆகவவ, அவைகர்கள் இந் க் குனறனயத்
ீர்க்க வவறுபல வைிகளில்
முயற்சி தசய்கிறொர்கள்.
பொவத் ினுனடய மற்தறொரு வினளவு, ெித் ியமொக கடவுனளவிட்டுப் பிரிந்து வொழ்வ ொகும். கடவுளுனடய
ெீ ிமன்றத் ிவல, பொவத் ிற்கொை
ண்டனை, மைணமொகும். மைணம் என்றொல் ெித் ியமொக அவனைப் பிரிந்து
ெைகத் ில் வொழ்வ ொகும்.
ஆைொல், ெல்ல தசய் ி என்பது, ெொம் அந்
பொவத் ிலிருந்து விடுபட்டு, கடவுவளொடு த ொடர்புதகொண்டு
அவவைொடு வசர்ந்து வொை இயலும் என்பவ யொகும். வவ ொகமம் கூறுகிறது, “பொவத் ின் சம்பளம் மைணம்;
வ வனுனடய கிருனபவைவமொ ெம்முனடய கர்த் ைொகிய இவயசுகிறிஸ்துவிைொல் உண்டொை ெித் ியேீவன்”
(வைொமர் 6:23). இவயசு சிலுனவயில் மரிக்கும்தபொழுது, இவ்வுலகின் பொவங்கள் அனைத் ிற்குமொை
வினலக்கிையத்ன
தசலுத் ிவிட்டொர். பின்பு, அவர் மூன்றொம் ெொளில் உயிவைொடு எழுந் ிருக்கும்தபொழுது,
அவர் உயிவைொடு இருக்கிறன அவைகருக்கு கொண்பித்து, பின்பு மீ ண்டும் பைவலொகம் தசல்கிறொர்.
கடவுள் அன்பொகவும்
விரும்புவ ில்னல.
வினளவுகளிலிருந்து
வபொன்ற பொவ மைி
வந் ொர்.

இைக்கமொகவும் இருக்கிறொர். எந் மைி னும் ெைகத் ிற்குச் தசல்லவவண்டும் எை அவர்
ஆகவவ,
மைி ர்கள்
அனைவரும்
பொவத் ிலிருந்து
விடுபட்டு,
பொவத் ின்
கொப்பொற்ற வைி ஏற்படுத் வவ, அவர் இந் பூமிக்கு வந் ொர். உங்கனளயும், என்னையும்
ர்கனள பொவத் ிலிருந்தும், ெித் ிய அைிவிலிருந்தும் கொப்பொற்றவவ அவர் இப்புவிக்கு

உங்கள் பொவத் ிற்குரிய மன்ைிப்னப இலவசமொக ெீங்கள் தபற்றுக்தகொள்வ ற்கு ெொம் ஒவை ஒரு கொரியத்ன ச்
தசய்யவவண்டும் எை வவ ொகமம் கூறுகிறது. அது என்ைதவன்றொல், ெமக்கொக இவயசு கிறிஸ்து சிலுனவயில்
தசய் ன ெொம் மைப்பூர்வமொக ஏற்றுக்தகொள்ள வவண்டும்.

“அவழர
விசுவோசிக்கிறவன்
எவயனோ
அவன்
அவருழட
வபறுவோவனன்று
தீர்க்கதரிசிகவளல்லோரும் அவழரக்குறித்யத
(அப்வபொஸ் லர் 10:43).

நோமத்தினோயல
போவமன்னிப்ழபப்
சோட்சிவகோடுக்கிறோர்கள் என்றோன்”

“என்னவவன்றோல், கர்த்தரோகி
இய சுழவ நீ உன் வோ ினோயல அறிக்ழக ிட்டு, யதவன் அவழர
மரித்யதோரிலிருந்து எழுப்பினோவரன்று உன் இருத த்தியல விசுவோசித்தோல் இரட்சிக்கப்படுவோய்” (வைொமர்
10:9).
ஆண்டவைொகிய இவயசுகிறிஸ்து உங்களுக்கொகச் தசய் ன ெம்பி, அவனை ெீங்கள் ஏற்றுக்தகொள்ளும்தபொழுது,
ெீங்கள்
உங்கள்
பொவத் ிற்கு
கடவுளிடம்
மன்ைிப்புப்
தபற்று,
உங்கள்
பொவக்கனறகளிலிருந்து
கழுவப்படுகிறீர்கள்.
இவயசு கிறிஸ்து, சிலுனவயில் உங்களுக்கொக என்ை தசய் ொர் என்று அவர் மீ து உங்களுக்கு ெம்பிக்னகவரும்
ீர்மொைத்ன
எடுக்க பின்வரும் மொ ிரி தேபத்ன
ெீங்கள் தசய்யலொம். இவயசு கிறிஸ்து உங்களுக்கொகச்
தசய் னவகனள ெீங்கள் ஏற்றுக்தகொண்டீர்கள், அவருனடய மன்ைிப்னபயும், பொவக்கனறகளிலிருந்து
சுத் ிகரிப்னபயும் தபற்றுக்தகொண்டீர்கள் என்பன
தவளிப்படுத் வும் இந்
தேபம் உங்களுக்கு உ வலொம்.
இந்
தேபம் ெீங்கள் எப்படிச் தேபிக்கலொம் என்று உ வுவ ற்வகயொகும். அ ன்பின்பு, ெீங்கவள தசொந் மொக
தேபிக்கலொம்.
என் வொழ்னவ ஆளும் இவயசுவவ! ெீங்கள் சிலுனவயில் எைக்கொக என்ை தசய் ீர்கள் என்பன இன்று ெொன்
புரிந்துதகொண்வடன். ெீங்கள் எைக்கொக மரித் ீர்கள். ெொன் தசய்
பொவங்களுக்கு மன்ைிப்னபப் தபற,
உங்களுனடய வினலம ிக்க இயலொ இைத் த்ன ச் என் பொவங்களுக்கு வினலக்கிையமொகச் தசலுத் ிை ீர்கள்.
உங்கனள ெம்புகிறவர்களுக்கு, பொவங்களுக்கொை மன்ைிப்பு கினடக்கிறது என்று வவ ொகமம் கூறுகிறது.
ஆகவவ, ெீங்கள் எைக்கொக சிலுனவ மைணத் ின் மூலம் தசய் னவகனளயும், மூன்றொம் ெொளில் உயிவைொடு
எழுந்
ன் மூலம் தசய் னவகனளயும் இன்று ெொன் ெம்புகிவறன். ெொன் என்ை ொன் ெல்ல தசயல்கனளச்
தசய் ொலும், என் வொழ்னவ என்ைொல் கொப்பொற்ற இயலொது என்பது எைக்குத் த ரியும். உங்களிடம் என்
பொவத் ிற்கொை மன்ைிப்னப தபற, என்ைொல் தகொடுப்ப ற்கு எதுவுமில்னல என்பதும் எைக்குத் த ரியும்.
ெீங்கள் எைக்கொக மரித் ீர்கள், என் பொவத் ிற்கொை வினலனயச் தசலுத் ிை ீர்கள்; மூன்றொம் ெொளில் உயிவைொடு
எழுந் ீர்கள் என்று இன்று ெொன் மை ொை ெம்புகிவறன்; இந்
ெம்பிக்னகயின் மூலம், ெீங்கள் என்னை
மன்ைிக்கிறீர்கள், என் வொழ்னவச் சுத் மொக்குகிறீர்கள் என்று வொயொற அறிக்னகயிடுகிவறன்.
ென்றி இவயசுவவ! உங்கனளத்
த ொடர்ந்து வெசிக்க உ வுங்கள். உங்கனள வமலும் அறிந்து, உங்களுக்கு
உண்னமயொய் வொை உ வுங்கள். ஆதமன்.
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இந் ியொவின் தபங்களூரில் உள்ள ஆல் ெீெிள்ஸ் சர்ச் னபபிள் கல்லூரி மற்றும் ஊைிய பயிற்சி னமயம் (APCBC), ஆவியொல் ெினறந்து, அபிவஷகம் தசய்யப்பட்ட, பரிசுத்
ஆவியின் அற்பு
வல்லனமயில் ஊைியம்
தசய்வ ற்கொை
யொர்படுத் ல் மற்றும் மூல உபவ சத் ில் ஆைமொை மற்றும் வம னமத்துவத்ன
தவளிப்படுத்தும்படி
கடவுளுனடய
வொர்த்ன னயப்
படிப்பது.
ெொங்கள்
ெம்புவது
என்ைதவன்றொல்,
முழுனமயொை வ வ மைி ைொக ஒருவனை ஊைியத் ிற்கு வளர்த்த டுப்பது, கடவுளுனடய வொர்த்ன யில்
ஆைமொக வவரூன்ற தசய்வது, மற்றும் அனடயொளங்கள், அ ிசயங்கள் மற்றும் அற்பு ங்கனள ெிகழ்த்துவது
இனவ
அனைத்தும்
கடவுளுடைொை
தெருக்கமொை
உறவு
மற்றும்
பினணப்பிலிருந்து
ொன்
சொத் ியமொகின்றை என்பது ொன்.
APC-BC இல் கூடு லொக ஆைமொை வபொ னைகள், கடவுளின் அன்பு, பரிசுத் ஆவியின் அபிவஷகம் மற்றும்
பரிசுத்
ஆவியொைவரின் இருப்பு மற்றும் கடவுளின் அற்பு ங்கள் ஆகியவற்னற ெிகழ்த் ிக்கொட்டுவ ன்
மூலம் வலியுறுத்துகிவறொம். பல இனளஞர்கள் மற்றும் தபண்கள்
ங்கள் வொழ்க்னகயில் கடவுளின்
அனைப்னப ெினறவவற்ற பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்டுள்ளைர்.
ெொங்கள் மூன்று படிப்புகனள வைங்குகிவறொம்:
➢
➢
➢

இனறயியல் மற்றும் கிறிஸ் வ ஊைியத் ில் ஒரு ஆண்டு சொன்றி ழ் (C.Th.)
இைண்டு ஆண்டு இனறயியல் மற்றும் கிறிஸ் வ ஊைியத் ில் டிப்ளவமொ (Dip.Th)
இனறயியல் மற்றும் கிறிஸ் வ ஊைியத் ில் மூன்று ஆண்டு இளங்கனல (B.Th.)

ஒவ்தவொரு வொைமும்,
ிங்கள் மு ல் தவள்ளி வனை கொனல 9:00 மணி மு ல் பிற்பகல் 1 மணி வனை
வகுப்புகள் ெடத் ப்படுகின்றை.
ிைமும் வந்து தசல்லும் மொணவர்கள், ெிறுவைங்களில் பணிபுரிபவர்கள்
மற்றும் இல்லத் ைசிகள் இந்
வகுப்புகளில் கலந்து தகொள்ளலொம் மற்றும் பிற்பகல் 1 மணிக்குப் பிறகு
உங்கள் அன்றொட பணினயத் த ொடைலொம்.
ங்கி பயில விரும்பும் மொணவர்கள் ஆண்கள் மற்றும்
தபண்களுக்கு ைி ைி விடு ி வச ிகள் உள்ளை. வொைம் முழுவதும் ஒவ்தவொரு ெொளும் பிற்பகல் 2 மணி
மு ல் மொனல 5 மணி வனை மொணவர்கள் களப்பணி, சிறப்பு கருத் ைங்குகள், பிைொர்த் னை மற்றும்
து ிஆைொ னை அமர்வுகளில் பங்வகற்கின்றைர். பிற்பகல் அமர்வுகளில் ிைம் வந்து தசல்லும் மொணவர்கள்
(குடியிருப்பு
அல்லொ
மொணவர்கள்)
விரும்பிைொல்
பங்வகற்கலொம்,
கட்டொயம்
அல்ல.
அனைத்து
மொணவர்களும் வொை இறு ி ெொட்களில் ஒன்று அல்லது அ ற்கு வமற்பட்ட உள்ளூர் வ வொலயங்களில்
வசனவயொற்ற ெொங்கள் அவர்கனள ஊக்குவிக்கிவறொம்.
ஆன்னலைில் விண்ணப்பிக்க மற்றும் கல்லூரி, பொடத் ிட்டம்,
கு ிகள், கல்விச் தசலவுகள் பற்றி
த ரிந்துதகொள்ள மற்றும் விண்ணப்பப் படிவத்ன ப் ப ிவிறக்குவது பற்றிய கூடு ல்
கவல்களுக்கு,
யவுதசய்து எங்கள் இனணய பக்கத்ன பொர்னவயிடவும்: apcbiblecollege.org

APC-BC is accredited by the
Nations Association for Theological
Accreditation (NATA).

