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உல ம் முழுவதும்  க ொர ொனொ ை வல்  ொ ணமொ , சமீைத் ில் சறை ளுக்கு 

அ சொங் ங் ள் வி ித் ிருக்கும்  ட்டுப்ைொடு ள் குைித்து   ிைிஸ் வ உல ில் ைல 

சந்ர  ங் ள் ர ொன்ை ஆ ம்ைித்துள்ைது. இந்நிறலயில் இற ப்ைற்ைி சிந் ிப்ைது 

 ொல ொம மொனது என்று கூை நொம் ரயொசிக் லொம். ஆனொல், க ொற்று ைற்ைிய சந்ர  ங் ள் 

ரமலும் வலுவறைந்துள்ைைடியொல் நொம் இற  கூர்ந்து   வனிப்ைது  ற்கைொழுது 

அவசியமொ ிைது. 

இந்  எ ிர்ைொ ொ   சூழல் சறை ஐக் ியத்ற யும், ஞொயிறு ைள்ைி ஊழியத்ற யும், ஏன்? 

சுவிரசஷ ைணிறயயும் கூை  ைொ ித் ிருக் ிைது.  இற  நிச்சயமொ  யொரும் 

விரும்புவ ில்றல; க ொை  ரவண்டும் என்றும் நிறனப்ை ில்றல. இன்று உல ின் ைல 

இைங் ைில் உள்ை சுவிரசஷ  ிைிஸ் வர் ள் இற ப் ைற்ைி இறணந்து விவொ ிக் லொம் 

என்று கூை ரைச ஆ ம்ைித் ிருக் ிைொர் ள். எப்ைடிகயனில், நம்முறைய கசயல் சொி ொனொ? 

 ிைிஸ்துவொல் ஆைப்ைடு ிை சறையொனது, இந்  உல   ொஜ்யத் ினுறைய 

நிர்ைந் ங் ளுக்கு அவ்வைவு எைி ொ  விட்டுக் க ொடுக் லொமொ?  ரைொன்ை ர ள்வி றை 

முன் றவக் ிைொர் ள். ரவ த் ின் அடிப்ைறையில் சறை ள் ஏற்றுக் க ொண்டிருக்கும், 

விசுவொச அைிக்ற றய  வனிக்   வறுவர , இந்  ர ள்வி ளுக்கு சொியொன ை ில் 

க ொடுக்  இயலொ  நிறலறய ஏற்ைடுத்து ிைது.. (சறை ளுக்கு ரவ த் ின் 

அடிப்ைறையில்  விசுவொச அைிக்ற   இருக்  ரவண்டியது எவ்வைவு முக் ியம் என்ைற  

நொம் இங்ர  சுட்டிக் ொட்ை  ைறமப்ைட்டுள்ரைொம்.  னிப்ைட்ை மனி னின் விருப்பு, 

கவறுப்ைின் அடிப்ைறையிலொன ர ொட்ைொடு ரைொடு  ொன்  இன்று கைரும்ைொலொன 

சறை ள் இயங்கு ிைது). கவஸ்ட்மின்ஸ்ைர்  விசுவொச அைிக்ற  அல்லது ைொப் ிஸ்து 

விசுவொச அைிக்ற  ள், நொம் ரவ பூர்வமொ   இப்ைடிப்ைட்ை ர ள்வி ளுக்கு ை ில் கைை 

உ வி கசய் ிைது. 

 ைவுளுறைய  ொஜ்யமும், உல த் ினுறைய  ொஜ்யங் ளும்  எ ிக  ிர் 

துருவங் ைொனைடியொல் இறணந்து கசயல்ைை முடியொது என்று சுலைமொ  நொம் இ ற்கு 

ை ில் கசொல்லிவிைலொம். உல  அ சொங் ங் ள் கசொல்வற க் ர ட்டு  சறை  ன்னுறைய 

நைவடிக்ற  றை மொற்ைிக்க ொள்ை ரவண்ைொம்  என்றும், சறையிரல  ிைிஸ்துவின் 

அ ி ொ த்ற  புைந் ள்ைி, அ ன் அடிப்ைறையில்  அவருறைய அ ி ொ த்ற  

உல த் ிைம்  க ொடுக்  முடியொது என்றும் நொம் வொ ிைலொம். 



 

சமீைத் ில் அகமொிக்  ர சத் ின்  லிரைொர்னியொ மொநிலத் ில் உள்ை ஒரு சறை ரமற்கூைிய 

அடிப்ைறையில், சமூ  இறைகவைிறய  றை ைிடிக் ொமலும், மு   வசம் அணியொமலும் 

 ங் ளுறைய ஆலய ஆ ொ றனறய மீண்டும் நைத் ினற ப்  ைற்ைி நீங் ள் ஒரு சிலர் 

ைடித் ிருப்பீர் ள். இந்  சறையின் ரைொ  ர் அ ற்கு முன்றவத்  வொ ம் ைின்வருமொறு 

இருந் து:  சறை மற்றும் உல ம் என்று இ ண்டு  ொஜ்ஜியங் ள் இருக் ிை ல்லவொ? 

நம்முறைய ஆ ொ றன றை அ சொங் த் ின்  ட்ைறைப்ைடி நிறுத் ிறவப்ைற விைவும், 

ஆலயத்ற   ிைப்ை ன் மூலம்   ிைிஸ்துவின் அ ி ொ த் ிற்கு  ீழ்ப்ைடிந்து அவருறைய 

 ொஜ்யத்ற  நிறல நிறுத்  ரவண்டியது அவசியம் அல்லவொ? என்ைது ொன் அதுவொகும். 

  

மு லொவது நொன் ரமற்கூைிய விசுவொச அைிக்ற யிலிருந்து ஒன்ைி ண்டு வொர்த்ற  றை 

உங் ள் முன் றவக்  விரும்பு ிரைன். 

“சர்வ உல த்ற யும் ஆளு ிை  ொஜொவும், ர்த் ருமொன ஜீவனுள்ை ர வன்  மது 

ம ிறமறய முன்னிட்டு,  அ சொங் ங் றையும்,  ொஜொக் றையும் 

ஜனங் ைின்  நன்றமக் ொ   மது ஆளுற யின்   ீழ் அனும ித் ிருக் ிைொர். 

இ ினொல்,  நொம் ர ொைொக் ிறனயினிமித் ம் மொத் ி மல்ல; மனசொட்சியின்ைடியும் 

ர வனொல் அனும ிக் ப்ைட்ை ரமலொன அ ி ொ ங் ளுக்கு ஒப்புக் க ொடுப்ைதும், 

அப்ைடிப்ைட்ைவர் ளுக் ொ  விண்ணப்ைங் றையும், ரவண்டு ல் றையும் 

ஏகைடுப்ைதும்  நம்முறைய  ைறமயொய் இருக் ிைது”.இது ொன் அந்  விசுவொச 

அைிக்ற யின் வொச ம். 

 

ரமரல குைிப்ைிைப்ைட்ை இந்  விசுவொச அைிக்ற  ர ொமர் 13:1-7 மற்றும் 1 ரைதுரு 2:13-18 

ரைொன்ை வசனங் ைின் அடிப்ைறையில்,  உல  மனி ர் ள் மொத் ி மல்ல;  விசுவொசி ளும் 

ரமலொன அ ி ொ ங் ளுக்கு  ீழ்ப்ைடிய ரவண்டும் என்ைற   ர வன் நிர்ணயித்து 

இருக் ிைொர் என்று வற யறுத்துள்ைது. ஒரு வற முறைரயொடு கூடிய அ சொங் ம் ர றவ 

என்ை ஒரு விருப்ைத்ற  மனி  இரு யத் ில்  ந்து, அ ன் அடிப்ைறையில் 

கசயல்ைடுவ ற் ொன சிந்ற றயயும் மனி ன் ைொவத் ில் விழுந்  ற்கு ைின் ர வன் 

 ட்ைறையிட்டிருக் ிைொர். நம்முறைய சொீ  ர றவ ள், சட்ை ஒழுங்கு வழிமுறை ள், 

 ொணுவம், கைொது சு ொ ொ ம்  ரைொன்ை நன்றம ளுக்கு அ சின் கசயல்ைொட்டில் மற்ை 

ஜனங் ரைொடு  ம்மொல் மீட் ப்ைட்ை ஜனமும் ஒத்துறழக்  ரவண்டும் என்று ர வன் 

நிர்ணயத்துள்ைொர்.  இந்  ர வ நியமமொனது, ஒருவற யில் அவருறைய ஆளுற யின் 

 ருவி என்று கூை கசொல்லலொம்.  

 

ஒரு சமயம் விசுவொசியொன ஒரு ைணக் ொ ர்,  ொன் அ சொங் த் ிற்கு குறைவொன வொி 

 ட்டுவ ொ  என்னிைம் கசொன்ன ஒரு நி ழ்றவ இங்கு ரயொசித்துப் ைொர்க் ிரைன். 

 ன்னுறைய க ொழிலின் வ வு-கசலவு   ணக்கு றை குறைத்து ம ிப்ைிட்டு, அற  



அ சுக்கு சமர்ப்ைித்து வொி  ட்டுவ ொ  அவர் கூைினொர்.  இயல்ைொ ரவ, விசுவொசத் ின் 

அடிப்ைறையில்  இது  வறு என்று நொன் அவொிைத் ில் சுட்டி  ொண்ைித் ரைொது,  ன்றன 

நியொயப்ைடுத்  அவர் முயற்சித் ற யும் நொன் ர ட்ரைன். அது சொியொன ல்ல என்ைொலும், 

 ொயன் ரைொன்ை அ சர் ள்  ொன்   வொி முறை றை க ொண்டு வந்  ொ வும், எனரவ,  னது 

விருப்ைப்ைடி வொி கசலுத்துவ ற்கு  னக்கு மு ொந் ி ம் இருக் ிைது என்று அவர் 

கசொன்னொர். அ ொவது, விசுவொசி ள் அ சொங்  ஆளுற யின்  ீழ் வருவது  ிறையொது. 

மொைொ , அவர் ள் ரந டியொ   ிைிஸ்துவின் ஆளுற க்கு   ீழ்  இருக் ிைொர் ள் என்ை 

அவ து சிந் றனயின் கவைிப்ைொடு ொன் இது என்ைது இ ிலிருந்து நமக்கு விைங்கு ிைது. 

ஒரு சொர்ைொன வொ மொ   இது இருந் ொலும், நொம் விைங் ிக்க ொள்ை ரவண்டியது 

என்னகவன்ைொல்: கைொதுநலன், கைொது ஒழுங்கு மற்றும் கைொது சு ொ ொ  

ஆர ொக் ியம்  ஆ ிய இறவ றைப் கைொறுத்  அைவில் ஒவ்கவொரு ஆத்மொவும் 

ரமலொன  அ ி ொ த் ிற்கு  ீழ்ப்ைட்ைவர் ள் என்ை ொகும் என்று ர ொமர் 13ம் 

அ ி ொ த் ிலிருந்து நொம் அைி ிரைொம். 

 

ரவ ொ மத் ில் இ ண்டு  ொஜ்ஜியங் ள் ைைம் ைிடித்து  ொண்ைிக்  ைட்டிருக் ிைது என்ைற  

நொம் ஏற்றுக் க ொண்டு அைிக்ற யிடு ிரைொம். நம்முறைய விசுவொச நைக்ற  ள், 

ஆ ொ றன வழிமுறை ள், அடிப்ைறை  ிைிஸ் வ  கநைி ள், சுய  ட்டுப்ைொடு \ரைொன்ை 

அம்சங் றை கைொறுத்  அைவில்,  ிைிஸ்து ரந டியொ   மது சறையில் ஆளுற  

கசய் ிைொர். இது உண்றமயொயினும்,  இதுரவ ரவ த் ின்ைடி முழுறமயொன ைைம் 

 ிறையொது. ஏகனனில், அ சொங்  வழிமுறை ள் மற்றும்  நிர்வொ ங் ைின் மூலமொ வும் 

ர வன் விசுவொசி றை ஆளு ிைொர் என்று நமக்கு  ற்றுக் க ொடுத்துள்ைது.. 

 

சுத் வொனொ ிய (ைியூொிட்ைன்) ொிச்சர்ட் ைொக்ஸ்ைர் என்ைவொின் “109வது ர ள்விறய”( 1665ம் 

வருைத் ிய  ிைிஸ் வ அைிவுற  ள் என்னும் புத்  ம்)  சமீைத் ில் அரந ர் மறுைடியும் 

ைி சுொித்து, இந்  சூழ்நிறலயில்  ிைிஸ் வ நிறலப்ைொடு என்ன என்ைற  சுட்டி 

 ொண்ைித் ிருக் ிைொர் ள்.  அந் க் ர ள்வியொனது: “அ சொங் ம்  கூடுற  றை  றை 

கசய்யும் ைட்சத் ில் நொம்  ர்த் ருறைய நொைில் ஆ ொ றனறய  விர்க் லொமொ? 

என்ை ொகும். அ ற் ொன கைொதுவொன விைக் ம் வருமொறு: “கநருக் டியொன சமயங் ைொன 

க ொள்றை ரநொய் ை வு ல், எ ிொி ைிைமிருந்து ரைொர்  ொக்கு ல்,  ீப்ைிடித்  சூழ்நிறல ள் 

ரைொன்ை அசொ ொ ண சூழலில் கைொதுநலன்  ரு ி அ சொங் ம் சறை கூடிவரு றல  றை 

கசய் ொல் நொம்  ீழ்ப்ைடிய ரவண்டிய அவசியம் இருக் ிைது. அர சமயம் 

அ சொங் ங் ரைொ,அ ி ொ ங் ரைொ  ிைிஸ்துறவ மறு லிக்  வற்புறுத்தும் ரைொதும் , 

விசுவொசத்ற  இறணந்து அைிக்ற யிடுவற  சொ ொ ண சூழலில்   றை கசய்யும் ரைொதும் 

நொம்  ீழ்ப்ைடிய ரவண்டிய அவசியம்  ிறையொது . 

 

அர சமயம், இந்  வழி ொட்டு ல் என்ைது  எல்லொ   ப்ைினருக்கும் சமமொ   கைொருந் க் 

கூடிய ொ  இருக்  ரவண்டும். சறைறய மொத் ி ம்  னிப்ைட்ை வி த் ில் ைொ ிக் ொமலும், 

நீண்ை  ொலம் இல்லொமல் அத் ியொவசியத்ர ொடு  றை இருக்குரமயொனொல்  நிச்சயம் 



நொம்  அ ரசொடு இணங் ி கசயல்ைை ரவண்டும். சறைக்கு உைத் ி வம் க ொடுக் க்கூடிய 

ரநொக் ில் மட்டும் இது இருக்குமொனொல் நொம்  இற  ஆ ொய்ந்து ைொர்க்  ரவண்டும். இந்  

வழி முறைறயத்  ொன்  ைந்  நூற்ைொண்டு ைில் சறை  இக் ட்ைொன சூழலில் 

க ொிந்க டுத்து  வந் ிருக் ிைது. 

 

சில மொ ங் ளுக்கு முன்பு, இந் ியொவிலும் மற்றும் உல ின் சில நொடு ைிலும் சறை கூை 

அனும ி க ொடுக் ப்ைட்ைொலும் விசுவொசி ள் ரசர்ந்து ைொடுவ ற்கு அனும ி 

க ொடுக் ப்ைைவில்றல. மொத் ி மல்ல, சமூ  இறைகவைிறய ைின்ைற்ைி,   ட்ைொயம்  மு  

 வசம் அணிந்து அச்சமயம் சறை ள் கூை ரவண்டியிருந் து.. ஆனொல், இந்  நறைமுறை 

எல்லொ ம க் கூடுற  ளும்  றைப்ைிடிக்  ரவண்டும் என்ைது அ சொங் த் ின் 

வழி ொட்டு லொ  இருந் து. இற   றைப்ைிடிக் ொ  குழுக் றையும்,/ நம்ைிக்ற  

சொர்ந் வர் றையும் நொம் ைொர்த்து வந்து இருக் ிரைொம் என்ைது உண்றம ொன். ஆனொல், 

நறைமுறை எல்ரலொருக்கும் கைொதுவொனது என்ைற  நொம் உணர்ந்து க ொள்ை ரவண்டும். 

விறையொட்டு மற்றும்  ிரயட்ைர் ள் ரைொன்ை ர ைிக்ற    கூடுற  ளுக்கும்   றை 

என்ைது கசொல்லப்ைட்டிருந் து.. கைொதுவொ , இந்  நி ழ்வு ள் அ சொங் த் ிற்கு 

வருமொனம்   க்கூடிய அம்சம் என்ைதும், சறை கூடு றல விைவும்  அ சுக்கு லொைம் 

ஈட்டுவ ொ  இருந்  கைொழுதும், இந்  வழிமுறை அவர் றையும்  ட்டுப்ைடுத் ியது 

என்ைற  நொம்  வனிக் த்  வைக்கூைொது. 

 

மொத் ி மல்ல, ைள்ைி றைத்  ிைந் ொல் அ ி  ைொ ிப்பு ள் வரும் என்று 

அறவ ள்  மூைப்ைட்டிருந் து  வனிக் ப்ைை ரவண்டிய அம்சமொகும். அ சொங் த் ிற்கு 

ஓ ைவிற்கு அ ிரலயும் வருமொனம் வருவ ற்கு வொய்ப்பு ள் உண்டு. சமீை நொட் ைில் 

வருவொயுள்ை மதுக் றை ைின் ரந ம் குறைப்ை ொல் க ொற்ைின் ரவ த்ற  குறைக்  

முடியும் என்று கு ல் ள் வந் ற யும் நொம் அைிரவொம்.. 

 

ரமற்குைிப்ைிட்ை  லிரைொர்னியொ சறையொனது, இந்  சமநிறல அணுகுமுறை  இல்லொமல் 

இருந்  ைடியினொல்  ங் ளுறைய எ ிர்ப்றை  ொண்ைித்து சறைறய  ிைந் ிருக்  

வொய்ப்பு ள் உண்டு. அ ில், நீ ிமன்ைத் ின் உ விறய மு லொவது  அவர் 

நொடினற யும்  நொம் இங்கு  வனிக்  ரவண்டும். நொம் இ ில்  அைிந்து க ொள்ை ரவண்டிய 

அம்சம் என்னகவன்ைொல், இந்  வழி ொட்டு கநைி ள் ஆளு ிைவர் ைின் அ ி ொ  

வ ம்ைிற்குள் மற்ைவர் ளுக்கு மட்டும் கைொருந்துரம ஒழிய, சறைறய  இது  ட்டுப்ைடுத்  

முடியொது என்று நொம் வொ ிை முடியொது. இப்ைடி கசொல்வ ன் மூலம்,  ைந்  

நூற்ைொண்டு ைில் இர ரைொல் க ொள்றை ரநொய் றையும், ரைொர் சூழறலயும் சறை எப்ைடி 

எ ிர்க ொண்ைது என்ைற ப் ைற்ைி நொம் சொித் ி த் ில் இருந்து ைொைம்  ற்றுக் க ொள்ை 

மறுக் ிைது ரைொல் ஆ ிவிடும். 

 



மற்ை மனி ர் றைப் ரைொல விசுவொசி ைொ ிய நொமும்  டினமொன  சூழ்நிறலயின் 

 ொக் ங் றை ய ொர்த் மொ   ைந்து ரைொ  ரவண்டியிருக் ிைது. இக் ொல ட்ைங் ைில் 

வித் ியொசமொன வழிமுறை ள் வொயிலொ   ைவுளுறைய வொர்த்ற றய நொம் அைிவிக் வும், 

 னிநைர் ளுக்கு குறு ிய  ொல அைவில் சுவிரசஷத்ற  அைிவிக் வும் வொய்ப்பு ள் 

 ிறைத் ிருக் ிைது. 

 

அர சமயம், க ொர ொவினொல் விறைந்   ட்டுப்ைொடு கநைி ள் மு ொந்  மின்ைி அ ி  

 ொலம்  நீட்டிக் ப்ைட்ைொரலொ, சறை றை மொத் ி ம் ைொ ிப்ை ொ   இருந் ொரலொ, 

நிச்சயமொ   நம்முறைய எ ிர்ப்றை  ொட்டுவது அவசியமொ ிைது. க ொற்று ரநொய் 

ை வுவ ற்கு சறையும் கைொறுப்ைில்லொமல்   ொ ணமொ ிவிட்ைது என்ை குற்ைச்சொட்டுக்கு 

இன்றைய  ொல  ட்ைத் ில் நொம்  ொ ணமொ ி விைக்கூைொது. இ ண்ைொம் உல  ம ொ யுத்  

சமயத் ில் 41 வய ிற்கு ரமற்ைட்ைவர் ள் சண்றைறய  முன்னிட்டு 5 வருை ொலம் 

குடும்ைத்ற  ைிொிந்து இருந் ற ப் ரைொன்ை ஒரு ரைொர் சூழல் இன்றைக்கு இல்றல என்ைது 

நி ர்சனம். மு ல் நூற்ைொண்டிலும் இன்னும் ைல  ொல ட்ைத் ிலும் ஒைிந்து,  ிொிந்து 

ஆ ொ றன நறைகைற்ைற ப் ரைொன்ை நிர்ைந் ம் இன்றைக்கு நம்மிறைரய இல்றல. 

மொைொ ,  ைவுளுக்கு நன்ைி உள்ைவர் ைொ  ர சத் ின் நன்றமறய முன்னிட்டு நம்றம 

ை ொமொித்து, மற்ைவர் ளுைன் இறணந்து கைொது நன்றமக் ொ  கசயல்ைை ரவண்டிய 

கைொறுப்பும் இன்று நமக்கு இருக் ிைது. 

 

ர ொமர் 13:1ம் வசனம்: ”எந்  மனுஷனும் ரமலொன அ ி ொ த் ிற்கு  ீழ்ப்ைடியக் ைவன்’. 

இந்  வசனம் அவிசுவொசி ளுக்கு மொத் ி ம் கசொல்லப்ைட்டிருக் ிைது; சறைக் ொனது அல்ல 

என்னும் வியொக் ியொனம் நொம் முழுறமயொ  ஏற்றுக் க ொள்ைக்கூடியது அல்ல. “எந்  

மனுஷனும்” என்று இங்கு கசொல்லப்ைட்ை வொர்த்ற  விசுவொசி றையும், 

அவிசுவொசி றையும் இறணத்ர  கசொல்லு ிைொய் இருக் ிைது. ைவுல் க ொைர்ந்து 

கசொல் ிைொர்:  :ர வனொல் அன்ைி ஒரு அ ி ொ மும்  ிறையொது”. இந்   டி த்ற  

ர ொமொபுொி சறைக்கு ைவுல் எழு ிய ரைொது அன்று அ ி ொ த் ில் இருந்  ஆட்சியொைர் ள் 

விக் ி   வணக் த்ற   ட்ைொயப்ைடுத் ினவர் ளும், கைொறுப்ைற்ைவர் ளும், ஏன்? 

சர்வொ ி ொொியொன நீர ொ மன்னரன ஆட்சி கசய்   ொலமொ வும் இருந் து என்ைற  நொம் 

மைந்து விைக்கூைொது. இருந் ரைொதும், அ ி ொ த்ற  எ ிர்ப்ைது ர வறனரய எ ிர்ப்ைது 

ரைொலொ ிவிடும் என்று ைவுல் கசொல் ிைொர்.எனரவ, அ சொங் த் ிற்கு மு ண்ைொைொ  நிற்  

நொம் ரயொசிக்கும்ரைொது ஆழமொ  சிந் ித்து அ ன் அடிப்ைறையில் கசயல்ைை ரவண்டும். 

ர வனொல் அனும ிக் ப்ைட்ை ஆளுற றய  எ ிர்ப்ைது, ர வனுறைய ர ொைத்ற  நொம் 

வருவித்துக் க ொள்வது ரைொல் ஆ ிவிடும் என்றும் இந்  அ ி ொ த் ில் ைவுல் கசொன்னற  

நொம் மைந்து விைக்கூைொது. 

 

ர ொமர் 13 5: “ஆற யொல் நீங் ள் ர ொைொக் ிறனயிமித் ம் மொத் ி மல்ல, 

மனசொட்சியினிமித் மும்  ீழ்ப்ைடிய ரவண்டும்”. இங்கு ர ொைொக் ிறன என்ைது 

அ சொங் த் ினுறைய  ண்ைறன என்று கைொருள்ைடும்.. இந்  சூழ்நிறல ைில் நொம் 



மனசொட்சியினிமித் ம் அ சொங் த் ிற்கு  ீழ்ப்ைடியொமல் இருப்ைது, ர வனுக்கு 

 ீழ்ப்ைடியொமல் இருப்ைது ரைொல் ஆ ிவிடும் அல்லவொ?. 

 

ரவ த் ில் அ சொங் ளுக்கு  ீழ்ப்ைடிவற க்  குைித்து சில வ ம்பு ளும் 

க ொடுக் ப்ைட்டிருக் ிைது  என்ைற  நொம்  வனிக்  ரவண்டும். ர வனுறைய 

வொர்த்ற றய அைிவிப்ைற  ஒரு அ சொங் ம்  றை கசய்யுமொனொல், அந்  சூழலில் 

மனுஷருக்கு  ீழ்ப்ைடிவற க்  ொட்டிலும்  ர வனுக்கு  ீழ்ப்ைடிவது அவசியமொ ிைது. நொம் 

எப்ைடிப்ைட்ை ரைொ றன றை சறையில் ைி சங் ிக்  ரவண்டும் என்று ஒரு அ சொங் ம் 

 ீர்மொனித் ொல் நொம் அற  ஏற்றுக் க ொள்ை முடியொது. ரமலும், ஓொின ரசர்க்ற   ிருமணம் 

மற்றும்  ைவுள் இல்லொமல் மனி  இனம்  ொனொ த் ர ொன்ைியது ரைொன்ை ரவ த் ிற்கு 

புைம்ைொன  க ொள்ற  றை சறை ஏற்றுக் க ொள்ை ரவண்டும் என அ சொங் ம் 

வலியுறுத்தும் ைட்சத் ில், நொம் அற  உைனடியொ  மறுத்து ர வனுக்கு மட்டும்  ீழ்ப்ைடிய 

அறழக் ப்ைடு ிரைொம். அர ரைொல்,  னிப்ைட்ை  ிைிஸ் வ ஒழுக்  கநைி றையும், 

சறையின் அடிப்ைறை உைர சங் றையும், சுவிரசஷ சொ ொம்சத்ற யும் மொற்றும்ைடி 

அ சொங் ம் நம்றம வற்புறுத்துமொனொல்  நொம் அற  அங் ீ ொிக்  

முடியொது.  இப்ைடிப்ைட்ை இக் ட்ைொன சமயங் ைில் அப்ரைொஸ் லர் ள் எப்ைடிப்ைட்ை 

நிறலறமறய எடுத் ொர் ள் என்ைற  அப். 4 மற்றும் 5 அ ி ொ ங் ைில் க ைிவொ ப் 

ைடிக் ிரைொம். 

 

1 ரைதுரு 2:13:  “நீங் ள் மனுஷருறைய   ட்ைறை ள் யொவற்ைிற்கும்  ர்த் ர் நிமித் ம் 

 ீழ்ப்ைடியுங் ள்”. க ொைர்ந்து 15ம் வசனம்:,  “நீங் ள் நன்றம கசய் ிை ினொரல புத் ியீன 

மனுஷருறைய அைியொறமறய அைக்குவது ர வனுறைய சித் மொயிருக் ிைது”. சறை 

மு ண்ைொைொ  எற யொவது கசய்யும் ைட்சத் ில் அற  சுட்டிக்  ொண்ைிப்ை ற்கு அ ி  

முறனப்ரைொடு சறைக்கு கவைிரய அரந ர் இருக் ிைொர் ள்.  “இர ொ, சறை 

மக் றைப்  ைொருங் ள்; அவர் ளுக்கு ஜனங் றைப் ைற்ைி அக் றை இல்றல; ஜனங் ள் 

மொிப்ைற ப் ைற்ைி அக் றை இல்றல என்று ைழி கசொல்லக் கூடும். இப்ைடிப்ைட்ை 

குற்ைச்சொட்டு ளுக்கு விசுவொசி ைொ ிய  நொம் இைம் க ொடுக் க் கூைொது. ஏகனன்ைொல் 

நொம் எல்லொற யும்  னப்ைடுத்  ரவண்டும்; ர வனுக்கு ையந்து,  ொஜொக் ளுக்கு  னம் 

க ொடுக்  ரவண்டும்” என்று ரவ ம் அைிவுற க் ிைது. (1 ரைதுரு 2:17). 

 

1  ீரமொ.2:1-2  வசனங் றைக் ைற்ைி  ொல்வின் என்ை ரவ  வல்லுநர் கூைின 

விைக் மொவது: 

 ொஜொக் ளுக் ொ வும், அ ி ொ த் ிலுள்ை யொருக் ொ வும் நீங் ள் விண்ணப்ைம் ைண்ண 

ரவண்டியது என்ைது ைவுல் கசொல்லும் ைி  ொன புத் ியொகும். அ ி ொ ங் ளும், 

 ொஜொக் ளும் இந்  உல ில் மற்ைவர் றைவிை  விசுவொசி றை  ொன் அ ி ம் 

ைற ப்ைொர் ள் என்ை ொரலரய ைவுல் இந்  ஆரலொசறனறய கசொல்லியுள்ைொர்.. ைவுலின் 

 ொலத் ிரலரய அ சொங் ங் ள்  ிைிஸ்துவின் சறைக்கு விர ொ மொ  இருந் வர் ள் 



 ொன்.   ங் ளுறைய அ ி ொ ம் மற்றும் கைலம்  இறவ றை றவத்து  ிைிஸ்துவின் 

 ொஜ்ஜியத் ிற்கு  விர ொ மொ  கசயல்ைடும் இவர் ளுக் ொ  கஜைிக்  கூைொது என்று 

விசுவொசி ள் நிறனத்து இருப்ைொர் ள். எனரவ ொன், ைவுல் இந்  ஆரலொசறனறய 

அவர் ளுக்கு  க ொடுக் ிைற ப் ைொர்க் லொம். ைொவத் ில் விழுந்   டின இ யம் க ொண்ை 

மனி ர் றை கூை, அ சொங் ங் ள் வொயிலொ   ர வன் ை ொமொிக் ிைொர் என்று நொம் ஏற்றுக் 

க ொண்டு,  ைவுறை ரநசிப்ை ன் அறையொைமொ  அ ி ொ த் ிற்கும் நொம்  ீழ்ப்ைடிய 

ரவண்டும். இ ன் மு ொந் ி ரம, விசுவொசி ள் எந்  நொட்டில் இருந் ொலும் அந்  நொட்டின் 

சட்ை  ிட்ைங் ளுக்கு  ீழ்ப்ைடிவது மொத் ி மல்ல, அ ற்கு ரமலொ , ர வனிைத் ில் 

அவர் ளுக் ொ  மன்ைொை ரவண்டும் என்ைது ைவுலின் ைி  ொன 

 ட்ைறையொய்  இருக் ிைது. ஏன்? அவர் ள் இ ட்சிப்புக் ொ  கூை நொம் ர வனிைத் ில் 

மன்ைொை ரவண்டியது அவசியமொ ிைது. 

 

  

                                                                        தமிழில்: ஜான் நெல்சன் 

                                                          குன்னூர,் மிழ்ொடு.                                                                          

 


