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இைளப்பா�தல் ேவண

1

அன்பான சேகாதரே, சேகாதாிேய 
உங்கைள இேய�கிறிஸ்�வ
நாமத்திலவாழ்த்�கிேற.
வா�ங்கள் நம்�ைடய ஜீவ
ேதவனின் இைளப்பா�த
பிரேவசிக்கலா.
ம�ஷராகிய நாமைனவ�ம் தின�ம் �ளி, �த்தமன உைட
உ�த்த, சாப்பிட்� வாழ்பவ. அ�த்தமான யாெதான்ைற�
நாம் ெப�ம்பா�ம் வி�ம்�வ� . கட�ள் பய�ம் நம்மி
நிச்சயமாய் இ�கனற�. அதனால் பல  மதங்கைள, வழிபாட்�
�ைறகைள�ம் இன் � உலகில் நாம் உ�வாக்கி ைவத்.
இேத உலகில, ேதவன� ேவத�ம் நமக்� ெகா�க்கப்பட.
தங்கத்ைத,
ஆத்�மாைவக

ைவரத்ைத�ம

் ேத�

ம் மனித,

தங்கள�

் காக்�ம் ேதவ�ைடய வாகைள�ம்

ேதடத்தான ் ேவண்��. நம்�ைடய

வாழ்க்ைகைய எதற்

கட�ள் உண்டாக்கி இ�க்கின்றார் என்பைத நாம் 
காலத்ைத கழித்�க்ெகாண்� இ�,

அந்த

வாழ்க்ைகய

ெபா�ளாைச�ம, ெபா�� ேபாக்� அம்சங், ெப�ைம இல்ைல
வ�ைம, ேசாகம் இல்ைல சிாிப்� மட நிைறந்தி�க்.
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சிந்தைன
ஏெனன்றால

வாழ்வின் �க்கியத்ைத நாம் உண.
சிந்தையினால

உ�வா�வ�தான் நம�

�ணங்களா�. ஒ� ம�ஷனின் �ணங்கள் இ ந்த �மியிேல 
கற்�க்ெகாள்�ம் வார்த்ைதகளினால்னற�.

இந்த

�ணங்கள் உ�வாவ�தான் ஆத்�மா என ஆவியின்

வ�வ,

அதாவ� சாயல் (Likeness)

என�

அைழக்கப்ப�கி.

ஒ�

ஆத்�மாவின் சாயல் அதின் நித்திய வாழ்வ (Eternal
destination) தீர்மனிக்கிற.
இைளப்பா�த�ன் அர்த்தம?
இைளப்பா�தல ் நமக்� . இ�  ஆத்�மா சமாதானத்தி
பாி�ரண சந்ேதாஷத்ை ெப�ம் நிைலயா�. ேதவனாகிய கர்த்த
(சி�ஷ்�ப்ப) நம்ைம மிக�ம ் ேநசிப்ப, நம�  ஆத்�மா
கைளப்பைடயாமல ் இைளப்ப ாற ஓ� வாசஸ்தல த்ைத உண்
ைவத்தி�க்கின்.

அ�  பரம

பிதாவாகிய கட�ள்

வா�ம

பரமண்டலங்களில் உ. அங்ேக ெசன்� நாம் அவ�
இைளப்பா, மனச்�த்தம் அவசியமாக. ஏெனன்றால ் கட�
சத்திய�ள்ளவராக ஜீவிக்கின; அவர் நீதியி�, நியாயத்தி�ம
பிாிய�ள்ளவராக இ�க்கின். இப்ெபா�� நாம் வா�ம் இ
உலகம் நன்ைம�ம் தீைம�ம் நிைறந்ததாய. அதனால்
தீைமைய  நம்ைமவிட்� அகற்றி நன்ைம மாத்திய், �த�ல்
ேதவன் நமக்� கற் �த் த�கி. இ�  இைளப்பா�த�ல ் நா
பிரேவசிக்க ேமாட்ச வாசைல நமக் �த் தினற�. இைத  நாம்
உணர்ந்தால் கவைலப்படத் ேதைவ. மனிதன் ேதான்றி
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அல்ல� உ�வான கால

�த, சாீர  �த்தமா�தைல�, மற்�ம

ஆத்�ம பாி�த்தத்ைத�றித், ேதவன்தம� ேவதத்திே நமக்�
ேபாதித்�

வந்தி�க்கின.

இைவ 

இரண்ைட�ம் �றி,

இந்தப்�த்தகம் ஒ� விளக்கம் அளி.
இன்ைறக் மனிதர்கைடய

வாழ்க்ைகயில் பல சவால்

அவர்கள் சந்திக்க ேவண். �வாசிக்�ம ் காற்றி�ம
அவர்க�க் சங்கட�ள். உலகின் தட்ப ெவட் ப �ழ்நிைல
மாறிக்ெகாண்ேட இ�கனற�. அன்றாடம் உ, உைட மற்�ம
இ�ப்பிடத்திற்,

மனிதர்கள் மிக�ம்

க�னமாக உைழ

ேவண்��ள். இந்த �ழ்நிைலய, ேதவ�ைடய திட்டத்ை
�றித்� சிந்திக்கேவா அல ்ல� அதில் பங்� ெபற என்ற
தீர்மனம்

எ�க்கேவா அவர்கள் த�மாற்றம்னறார்க.

கிைடக்�ம் ெகாஞ ்ச ேநரத, சிற்றின்ப வாழ்க்ைகயின் தீ
அறியாமல, பலர் அதில ்

மனைத பறிெகா�த்� வி�கின.

இதனால் இந்த உலகத்தின்  பாவ பழக்க வழக்கங்க�க்
அ�ைமபட், வ�த்தத்ைதேய ெப�ம�ம் சம்பாதிக்கின.
யார் இவர்கைள வி�விக்க ? எங்ேக ேபாகிற� இவர்கள
பயணம? நிச்சயமாகேவ மரணம் என்ற ஒ� , மனிதாின்
வாழ்க்ைகைய ���க்� ெகாண்�வந்� வி�க? மரணம்
என்ப ம�ஷைர இந்தஉலகத்ை விட்� பிாிக்கின்ற, அல்ல�
மரணத்திற்� பிற� நித்தியமாக அவர்கள் இல்ைலெயன்
உ�வாகின்றத?
இந்த உலக வாழ்க்ைகக்காக மட்�ம் கட�ள்?
ேமாட்சம் என்ப� கற்ப! இல்ைல நிஜம?
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இப்ப�ப்பட்ட பல ேகள்விக�க்� பதில் கிைடப்ப�.
இங்ேக நாம் விைடகாண �யற்சிப்ப� ?
எந்த பாைதயில் ெசன்றால் நாம் வா�ம் இந்த வா
அர்த்தம் கிைட; அதாவ� ஆத்�மா இைளப்பா�த
ெப�ம் என்ப!
பாி�த்தமான பரமாத்�மாை (கட�ைள) நாம் கண்களால் பார
��யா�. இதயத்தில ் உணரத்தான் . அைதப் ேபாலே,
தீைமயாகிப்ேபான சாத்தாைன� (தீய  ஆவி),

அவ�ைடய 

ேதவர்கைள�ம் � (அ�த்தமான ஆவிக) ம�ஷராகிய  நாம்
கண்களால ் பார்க்க �. ஆைகயால் நாம் வா�ம் இ
�மியில் கட�ைள கண்களால் பார்க்க எ�க்�ம் �யற்சி
�ணான வழிபா�கைளத்தான

் ேதாற்�வி.

இ�தான்

பலவிதமான  மதங்கம, ேகாட்பாக�ம் உலகில் உண்டாகக
காரணமா�ம.
பாி�த்த ஆவியான கட�ள் நமக்�த் தந்தி�க்�ம்
நித்தியமான. இ�ேவ �ணங்க�ைடய நம்�ைட
ஆத்�மாவா�.
இந்த ஆத்�மா உலகத்தில் தன� பிதாவாகிய ேதவைன அற
ெகாண், அவாின்

வார்த்ைதகைளக் கற்�க்ெகாள்.

அப்ெபா�� அ� சத்தியமான பாைதயில் ந, உண்ைமக்
சாட்சியாக ஜீவிக். மாத்திரமல்ல அந்த பரமேதவனின் 
சாயைல (Likeness of God) ெவளிப்ப�த்.
கட�ளின் பார்ைவயில் ேநர்ைமயாய் நடந்
சமாதானத்�க்�ள் பிரேவச, தங்கள் ப�க்ைககள
இைளப்பா�கிறர்கள(ஏசாயா 57:2).
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ம�ஷ�க்� ெசம்ைமயாகத் ேதான்�கிற
அைவ யா�ேம ��வில, நித்தியமாக

பல வழிகள.

வா�ம ் கட�ைளவிட

அவர்கைள பிாிக்� ம் மரண வழிகள�  பாி�த்த ேவதாகமம
நமக்�தெதளி�பப�த்�கனற�. ஆைகயால் ஜீவ�ள்ள ேதவனி
பார்ைவயில நாம வந்� ேசரேவண்�. அவ�ைடய கண்க�க்
�ன்பாக நற்கிாிையகைள நடப்பிக்க ே.
இைளப்பா�தல் எல்ேலா�க்�ம் ே?
இைளப்பா�தல் என்ப� சமாதான வாழ்க்ை.
சாீரத்ைத விட்� பிாி�ம் ஆத்�மா மனித உறைவவ
பிாிகின்ற.
அப்ெபா�� அதற்� நித்திய உறவான கட, ஆவிக்�ாிய
உலக�ம் ேதைவப்ப�னற�. நாம் சாீரத்தில் வா�ம் கால,
இந்த �மியில ் நமக ்� ேதைவயான , நீர, மற்�ம ் காற்ை
தந்த கட�,

நித்திய

வாழ்விற்காக எவ்வள� ேமன்ை

காாீயங்கைள ேமாட்சத்தில் ைவத்தி�க்கின்றார் என
நன்ைமயான.
வழிகளில நின், �ர்வ பாைதகள் எைவெயன்� ேக
விசாாித், நல்ல வழி எங்ேக என்� பா, அதிேல
நட�ங்க; அப்ெபா�� உங்கள் ஆத்�மா�க்� 
பா�தல் கிைடக்�ம் என்� கர்த்தர் ெசா.
நம்ைம ேநசித்தவர, பாிசாக தந்த
கவன�டன் பா�காப்ப�

வழக்.

ஒ� ெபா�ைள நா மிக�ம்
அதின்

விை,

அைதத்

தந்தவாின் அன்பாக க�தப. மாத்திரமல்ல அந்தப் , நம� 
வாழ்க்ைகயில் மிகப்ெபாிய இடத,
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மாியாைதைய�ம்

ெபற்�வி�. ெகாஞ்சம ் ேயாசித்�ப்பா, அளவிட ��யாத 
தம்�ைடய அன்பின, நம்ைம உ�வாக், எல்லாவிதத்�ம்
ேநசித்� ஆதரவளிக்�ம் ஒேர ேதவனாகிய இேய�கிற, நமக்�
தந்தி�க்�ம் ஜீவைன அதாவ� ஆத்�,

நாம்

எப்ப

ைவத்தி�க்னேறாம? என்ன மாியாைதைய அைதத் தந்தவ�
நாம ெச�த்�கனேறாம?
நித்தியவாசி�, பாி�த்தர் என்கிற ம் ள்ளவராகிய
மகத்�வமநிைறந்த உன்னதமானவர் ெசால்க:
உன்னதத்தி�ம் பாி�த்த ஸ்தலத(ேமாட்சத்தி)
வாசம் பண்�கிற ந, பணிந்தவர்களி(என்
வார்த்ைதக�க்� கீழ்ப்ப�ந) ஆவிைய 
உயிர்ப்பிக்கிறத, ெநா�ங்கினவர்களின் இ�தயத
உயிர்பிக்கிறதற, ெநா�ங்�ண பணிந்
ஆவி�ள்ளவர்களிடத்தில் வாசம் பண்.
நான் எப்ேபா�ம் வழக்காடமா; நான் என்ைறக்
ேகாபமாயி�ப்ப�மில்; ஏெனன்றா, ஆவி�ம, நான்
உண்� பண்ணின ஆத்�மாக, என் �கத்�க
�ன்பாக ேசார்ந்� ேபா�(ஏசாயா 57: 15,16).
இப்ப�யாக நம்மிடதல் ேப�கிறவர்தான் ேமாட்சத்தில்
கட�ள. உங்கள் ஆத்�மா இந ்தக் கட��டன்
நல்ல வழி எ�ெவன்� இந்தப்�த்தகம் கற்�.
உங்கைள ேதவனாகிய கர்த்தர் ஆசிர்வதிப.
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சமாதான

ம�ஷர்கள் ய?

2

கட�ளால் பைடக்கப்பட்டவர்கள்

�த ஆ�ம, பிற� ஒ�

ெபண்�ம்த.
ஆதாம் என்றால் ம�ஷன் அர்த்தமா; இவன� 
சாீரம் மண்ணி��ந்� உண்டாக்க;
ஏவாளின்(ம�ஷி) சாீரம் ம�ஷனி��ந்� உண்ட.
இவர்கள்தான் இன்� கட��ைடய அ�க்கிரகத,
(ஆசிர்வாத) �மார் 700 ேகா�  ஜனங்களாக ப�கிப் ெப�க,
உலகெமங்�ம

200க்�ம

் ேமற்பட்ட ேதசங்களில்

வ�கின்றார்.
நம்�ைட �ன்ேனார்கள இந் ம�ஷ�ம,
ம�ஷி�ம,

கட��ைடய

பிள்ைளகளா

உ�வானவர்க. ஆனால, கட�ள தங்கைள�,
தங்க
அல்ல

பிள்ைளகைள�
ஆளேவண்�ம
தாங்கே தங்க பிள்ைளகை

ஆளேவண்�ம,

என்

ேகள்விக

விைட

கா�ம ேதர்வி (test of faith), இவர்க
ப�ேதால்வ அைடந்தவர். இன்�
நமக் �ன்பா எ�ம்� ஒ� ேகள்வ இ�தான:
கட�ள வார்த்கைள நாம ேகட் ேவண்�ம அல்ல

�ட

நம்�ைட வார்த்கைள கட�ள ேகட்பத?
கட�ளின

வார்த்கைள

ேதைவயில்ை.

ேகட்பவர்,

ஏெனன்றா

அவர்களி

தங்கை உண்டாக்கி�ள் என்பதா�.
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அவைர

உ�வாக்க

நம்பிக்,

கட�ள

பல உ�வங்களி ெதய்வத் ேத� அைலந்,
தங்க�ைட மனைத �ய சிந்தைனக
ஒப்�க்ெகா�ப்பவ, சக ம�ஷர்க தங்கை ஆள�ம,
தங்கள ஆைசக�க்கா வாழ�ம �யற்ச எ�ப்பவர்.
எல்ல ம�ஷ�ம ஆதாம, ஏவாளின பிள்ைளகளா இ�ப்பதினா,
அவர்களி வாழ்க் �த்தமைட ேவண்� என் ம�ஷைர
பைடத் கட�ள வி�ம்�கின்ற. அதாவ�,
ேதால்வியைடந மனித ச�தாயம ெவற்ற காணேவண்�
என்ப ேதவ திட்டமா இ�க்கின்.
இைதக்�றித சற் அறிந் ெகாள்ேவா.
சாீர �த்தமா�தல் எத?
ஏவாள ேதவனால உண்டா �தல ம�ஷி. இவள ேதவனின
நன்ைமயா அன் வார்த்ைதக உதறி தள்ளிவிட, பிசாசின
(சாத்தா)

தீைமயான

ஆைச

வார்த்ைதக

நம்பியதி

விைளவாக, சாீரம அ�த்தப்பட ேபான�.
அப்ெபா� சர்ப் (சாத்தா) ஏவாைள ேநாக்க: நீங்க
சாகேவ சாவதில்ை; நீங்க இந் மரத்தி கனிையப
�சிக்� நாளிேல உங்க கண்க திறக்கப்ப என்�,
நீங்க நன்ை-தீைம அறிந் ேதவர்கைள ேபால
இ�ப்�ர் என்� ேதவன அறிவார என்ற.
சாத்தா என்பவ கற்பை உ�வமல். அவன ேதவனற் ஒ�
வாழ்க்ைக

நடத்�,

பாவத்தி

வி�ந்�ேபா

�ன்னா

ேதவ�தன (Former Arch Angel). இப்ெபா� இவன கட�ைள
எதிர்த வி�ந்�ேபா ேதவர்களி தைலவனாக (Leader of the
Fallen Angels) இ�க்கின்ற. இந் ேதவர்க, பிசாசின தவறான
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ேபாதைனகைள ேகட்டதினா, ேதவேனா� வா�ம சிலாக்கியத்
இழந், வி�ந்� ேபானார்க. அதனால இவர்க சாத்தானி
ேவைலக்காரர்கள, நாம வா�ம இந்த �மியில �ற்றித்திாி,
அப்பாவியா

ம�ஷைர�ம,

ேபைதகைள�ம,

தீைமயான

பாவங்கை ெசய்�ம் �ண்�கிறார். ம�ஷர்க பாவம
ெசய்வதற இவர்கே காரணம. ேமாட்சத்ைதவி �ரத்தப்ப
இந் ேதவர்கை நம்ப நாம ேமாசம ேபாகலாமா?
சாத்தா ெசால்�ய ேபால, அவன� வார்த்ைதக�
ம�ஷர்க கீழ்ப்ப�, கட�ளால தங்க�க
விலக்கப்ப மரத்தி கனிைய �சித்ததினா, அவன�
ேதவர்கைள ேபால இவர்க�, ேதவ�ைடய
வார்த்ைதக ஏற்�க்ெகா மனதில்லாம பாவ
வாழ்க்ைக வி�ம்ப அதற் அ�ைமயாகின்றார்.
ேதவ மகிைமயான பாி�த் ஆவியானவேர கட�ள. இவேர நம
�ன்ேனார் ெசால்�யி�க்க “பரமாத�மா” என்பவ (Greater
Soul). இவர எங்� வியாபித்தி�க் ஆவியான ேதவன (Omni
Potent Spiritual God). இந் ேதவன கற்�த்த சத்தியத் ஆதாம
மறந்,

அவர�

கட்டைளை

மீறினான.

பிசாசின

தந்தி

வார்த்ைதகள ஏமாற்ம் அைடந, தன மைனவியின ெசால்ை
நம்ப ேமாசம ேபானான. அதனால அவன� சிந்தைன�, அைதத
தாங்� சாீர�ம ெகட்�ப்ேபா. ேதவ�ைடய வார்த்ைதக
ேவண்டா என் ஒ�க்கி இவர்க இ�வாின மன�ம
அ�த்தமாகி ேபான�. ம�ஷாின ஆத்�மாவி பரமாத்ம வாசம
ெசய்

வி�ம்�வதா,

அந்

�தலாவதாக பாி�த்தத்
வி�ம்�கின்ற.

ஆத்�மாைவ

ெபற
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ேவண்�

தாங்�
என்

சாீரம
கட�ள

மாம்சீ உற�கள
தம�

வார்த்ைதக�

ம�ஷிக்�,

பாவ

கீழ்ப்ப�யா

மன்னிப்

ேபான

ம�ஷ�க்�,

ெபற்�க்ெகாள

த�திைய

அளிக்� ப�யாக, பரம தந்ைதயானவ ேதாலாைடகைள �த�ல
உ�த்�வித்த. அவர்க பயத்ை நீக்கினா. ஏேதன ேதாட்ட
ம�ஷர்க உ�வான இடமா�ம. ேதாலாைடக்கா, விலங்�களி
இரத்தத் பாவ நிவாரண ப�யாக ெச�த்தினா இைறவன
(ஆதியாகமம 3:21). அந் இரத்தத்தின தங்க நிர்வாணத்
மைறத்�க்ெகா �தல ��ம்ப, மனச்�த்தமின, அதாவ�
கீழ்ப்ப�ய ஆத்�மாவிே (Disobedient Soul), ஆைசக�டன
��ய

தங்கள

மாம்சீ

வாழ்க்ைக

(Physical

Life)

�வக்கினார்:
ஆதாம தன மைனவியாகிய ஏவாைள அறிந்தா; அவள
கர்ப்பவதியா, காயிைனப ெபற் (�தல பிள்ை),
ேதவனால ஒ� ம�ஷைனப ெபற்ேற என்றா.
ஆதித்தாயிற இ�ந் இந் அறி�, ஏன இன் நம்மிட இல்ை.
ேதவனாகிய கட�ள்தா நம்�ைட சாீரத்தி வா�ம ஜீவைனத
த�கிறவர

(ஆதியாகமம

4:1).

இப்ப�யா

மனித

ச�தாயம

வளரத்ெதாடங்கி. ம�ஷர்க �மிெயங்� ெப�கி, தங்க�க
ஏற் பல இராஜ்ஜியங்க அைமத்� ெகாண்டார். ஆத்�ம
�த்தமின்
அதாவ�
சிந்தை
வாழ்
ெகட்�ப்ேப
ம�ஷர்க�க பிறக்�

பிள்ைளக, இப்ேபா ேதவ�ைடய

மாறாத அன்பினாே அதாவ� கி�ைபயினாேல பாி�த்தமைட
ேவண்�. ெதளிவாகச ெசான்னா நன்ைமை நாம ெதாிந்
ெகாள் ேவண்�. இ�ேவ ேதவ�ைடய திட்டமா இ�க்கின்.
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கட�ள ம�ஷைர ெசம்ைமயானவர்களாகத் அதாவ�
நன்ை ெசய்பவர்கள ேதாற்�வித்த; அவர்கேள
ேகடான சிந்தைகைள�ம, ஆைச�ள்
வாழ்க்ைய�ம ேத�க்ெகாண்டார.
இந் ெபால்லா ஆைசகைள நம மனதில விைதப்பவர்கள்
வி�ந்�ேபா ேதவர்க. இவர்க �மியின கட�ள்களா
தங்கை நிைனக்�ம்ப�, �ம்பி�ம்ப� ம�ஷைர ஏமாற்ற,
ேதவாதி ேதவனாகிய பாி�த் ஆவியானவைரவிட் அவர்கைள
பிாிக்கின்றார.
ேவதப்�த்தகத் இவ்வா வாசிக்கின்ேற:
நீ நன்ை ெசய்தா ேமன்ைமயில்ைலே? நீ நன்ை
ெசய்யாதி�தால பாவம உன வாசற்ப�யி
ப�த்தி�க்; பாவத்தி ஆைச (temptation)
உன்ைன பற்றியி�க், (ஆதியாகமம 4:7),
பாவத்தி ஆைச நம்ைமப்பற் பி�க்� ேவைளயில, நாம அைத
ஆண்

ெகாள்

ேவண்�

என்

கட�ள

(பாி�த்

ஆவியானவர:Holy Spirit) ��கின்றா. பாவம நம்ை ஆ�வதிற்
நாம அதற் அ�ைமயாகக �டா�.
பாவம என்ப, நமக் பி�த் ஆைசகைள
நிைறேவற்� ஒ� ேதவனற் வாழ்க்ைகயா.
கட��க் பிாியமான நீதி, நியாயங்கை மறந் வா�ம வாழ்க்
இ�. கட�ள நம வாழ்க்ைக ஆளாவிட்டா, இந் உலகத்தி
ஆைசகள்தா நம்ை ஆண்�ெகாள். ெபா�ளாைச நம
வாழ்க்ைக அழிக்� ஆ�தமா�ம. இதனால மாம்சீ �ணங்க
வளர்கிற.
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உலகத்தி ஆைசகைள மறந்
ம�ஷரால வாழ ���மா?
பிசா� எப்ெபா�� எவைன வி�ங்கலாேம என் வைகேத�
�ற்றித்திாிவத ேவதம ெசால்கிற (Devil is roaming around with
an evil plan to trap the souls into his net). ம�ஷைர பாவத்தி
�ழ்த்�ம்ப�,
தின�ம

நம

தீைமயான

அவன

மனதில

பலவித

இச்ைசயா

விைதத்

எண்ணங்கேளா,

சிந்தைனகை

ேபா�கின்றா.

அதனால

சிந்தைனக�ட�

அைலந்

திாிபவர்க, ம�ஷராகிய நாம்தாே. என் ெசய்வ? ேதவன
இந் உலகத்தி பிறந் �தல பிள்ை காயிைனப்பார் ேகட்
அேத ேகள்விையத்த, இன்ம நம்ைம பார்த ேகட்கின்ற: நீ
நன்ை ெசய்தா ேமன்ைமயில்ைலே?
தீைமயான வார்த்ைத ஆைசகைள நமக்�
�ண்�வி�கிற; இந் ஆைசகேள பாவமா�ம.
பாவம என்ப ேதவ�க் கீழ்ப்ப�ய �ணமா�ம. இ�
மரணத்ை ெகாண் வ�கினற�. அதாவ� நம� �ணான
ஆைசகள
நம்ை
ேதவைனவிட்
பிாிக்கின்.
மாறாக
ேதவ�ைடய வார்த்ைதக� கீழ்ப்ப� �ணம அவ�ைடய
நீதிைய

நம

சாத்தா�ைட

வாழ்க்ைகய
கிாிையகள

நிைலநாட்�கனற�.
இ�க்�

அதனால,

இவ்�லகத்த,

நாம

ேதவ�ைடய பிள்ைளகளா வாழேவண்�. அதனால தீைமயான
ஆைசகைள நம வாழ்க்ைகய ஒ� ேபா�ம அ�மதிக்கே �டா�.
மரணம என்ப நம ஆத்�ம, இந் சாீரத்ைதவிட பிாி�ம ஒ�
நிகழ்ச்சியா.
ேவண்�

அதற்பிற�
இடம,

நித்தியகாலமா

ேதவனாகிய

ஆத்�ம

இேய�கிறிஸ்�வினா

தீர்மனிக்கப்ப�கி.
ஒளியிலா? அல்ல இ�ளிலா? இ� நாம்சிந்திக் ேநரம.
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வாழ

எப்ப நாம நன்ை ெசய்வ?
நல் �ணாதிசியங்கை (characters) ெகாண் மனைத ெப�வேத,
நாம

இந்

வாழ்வி

அைட�ம

மிகப்ெபாி

நன்ைமயா�.

இப்ப�ப்ப �ணங்க பிறப்பிேலே நம்மிட வ�வதில்ை;
வள�ம்ேபா� நாம உ�வாக் அதிகமாய �யற்சிப்பதில.
உலக பிறப்பினா:
நீதிமான ஒ�வனாகி�ம இல்ை; பாி�த்
உணர்�ள்ள இல்ை; உண்ைமயா கட�ைளத
ேத�கிறவன இல்ை; எல்லா� வழிதப்ப, ஏகமாய்
ெகட்�ப்ேபானார; நன்ை ெசய்கிறவ இல்ை,
ஒ�வனாகி�ம இல்ை, (ேராமர 3:10-12).
ஆைகயால நாம நன்ை ெசய் ஒேர ஒ� வழிதான உள்ள. அ�,
நன்ை

மாத்திர

ெசய்

ஒ�வைர

ஆவிக்�ாி

தகப்பனா

ஏற்�க்ெகாள்வ�. அப்ெபா�, நாம அைனவ�ம் அவ�ைடய
விலாசத்திற்�ள்,
பிரேவசிக்

நன்ைமயா

பிள்ைகளாக

ேமாட்சத்தி

���ம; இ�தான ம�ப��ம

பிறக்� ஆவிக்�ாி அ�பவம.
அன்றி� ஒேர ம�ஷ�ைடய
கீழ்ப்ப�யாைமயின (ஆதாமின) நாம
எல்ேலா� பாவிகளாேனாம, அதாவ�
ேதவனற் ஒ� வாழ்க்ைகக்�ள் தள்ளப்பட்ே.
அ�ேபாலேவ, ஒ�வ�ைடய அதாவ� இேய�கிறிஸ்�வி
கீழ்ப்ப�த�னா அேநகர நீதிமான்களா ஆக்கப்ப�கிேற”.
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ஒ��ைற தாயின க�விேல உ�வான நம� சாீர�ம, ஆத்�மா�,
ேதவன� மாறாத அன்பினா அதாவ� இேய�வின மரணத்தினா
பாவ மன்னிைப ெபற்�க்ெகாள த�தியைடகிற�. கர்த்தராகி
இேய�கிறிஸ்�ைவ பற்� பாி�ரணமான வி�வாசத்தினா வ�ம
நம்பிக்ைகய, நமக் கிைடக்� ேதவ நீதிேய, இந் பாவ
உலகத்தி நாம அைட�ம மிகப்ெபாி நன்ைமயா�.
இேய�கிறிஸ்�ை ேதவ�ைடய �மாரன என்
வி�வாசிப்பவ நித்தியஜீவனிே பிைழப்பா.
ேதவ�ைடய �தற்ேபரா �மாரன இம்மா�ேவ. இவர இந்
உலகத்திற வந்தேபா தம� பிதாவின நாமத்ை தாித்�
ெகாண்டா. 'இேய�' என்பதற, தம� ஜனங்களி பாவங்கை
நீக்க இரட்சிப்ப என் அர்த்.

ஆைகயால இேய�வின

நாமத்ை வி�வாசிக்கி எவ�ம ெவட்கப்ப�வதில; ஆதலால
இேய�வின

நாமத்ை

ெதா��

ெகாள்�கி

யாவ�ம

இரட்சிக்கபவார்க, அதாவ� காப்பற்றபவார்க. அவர்க
நித்தி காலமாய, ேதவ�ைடய ெவளிச்சத்தி ஜீவியம ெசய்�
பாக்கிய ெப�வார்க.
ஒ� பக்த இப்ப �றியி�க்கின்ற (3000 வ�டங்க�க
�ன்):
நாேனா ஜீவ�ள்ேளா ேதசத்திே கர்த்த�ை
நன்ைமை காண்ேப என் வி�வாசியாதி�ந்தா
ெகட்� ேபாயி�ப்ேப, (சங்கீத 27:13).
ஜீவ�ள்ேளா
அப்ப�ெயன்ற

ேதசம

பரேலாகம

பரேலாகத்திே

அதாவ�

நன்ைமை

ேமாட்ச;
காண���ம.

ஆனால எப்ப நாம அங்ே ேபாவ�? அந் நன்ைமை காண்ப.
ேமாட்சத்த பாைதயில யார நம்ை அைழத் ெசல்வ? இந்
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விஞ்ஞா �கத்திே ெடலஸ்ேகாப் ைவத்� ெகாண், நாசா
(NASA) பல அந்நி ேகால்கை (Planets) நமக் படம பி�த்�
காண்பித் ெகாண்ே இ�க்கனற�. இந் உலகத்தி சிலர,
எப்ப�� ம�ஷன ஒ� நாள ேவற் கிரகத்�க ேபாய, அங்ே
தன� சந்ததிை உ�வாக்�வா என்� நம்�கனறார்க.
நீ க�ைகப்ேபா உயரப்ேபானா�, நீ
நட்சத்திரங்க�க் உன �ட்ைட கட்�னா�,
அவ்விடத்தி��ந உன்ை விழத்தள்�ே
என் கர்த் ெசால்�கிறா (ஒபதியா 1: 4).
ேதவ�ைடய பிள்ைளகளா�ம் இந் �மியில உண்டாக்
பட்டவர் ம�ஷர்க. நன்ை-தீைமயின பாைதயில ெபற்
அறிவினால,

இவர்க

ேதவன

வா�ம

இடத்ை

அறிந்

ெகாள்ளேவ இல்ை தங்கள ெசாந் �யற்சியினா அங்ே
ேபாய்ச்ேசரே

��யா�.

ேதவ�ைடய

அைழப்ை

ஏற்,

இேய�வின
வார்த்ைதக�
கீழ்ப்ப�வ
உத்தமமான.
ஒளியின ேவகத்தி பறந் ெசல்� வாகனத்ை ம�ஷன
கற்பை ெசய்�தா பார்க ���ம. அப்ப�ே இவன இந்
ேவகத்ை

அைடந்�விட்டா,

நித்தியமா

வாழ்வதற

விண்�ல சாீரத்ை யார இந் ம�ஷ�க்� த�வார்க.
நம்�ைட மீ�தல்களினிமித் கிறிஸ் காயப்பட,
நம்�ைட அக்கிரமங்களினிமித அவர ெநா�க்க
பட்டா; நமக்� சமாதானத்ை உண் பண்�
ஆக்கிை அவர ேமல வந்த; இேய�கிறிஸ்�வி
த�ம்�களா �ணமாகிேறாம, (ஏசாயா 53:5).
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பரம

உலகத்தி

உண்டா

கீழ்ப்ப�ய

பாவ

�ணமான�,

ம�ஷாின அவநம்பிக்யினால, �மியில அவர்கள இதயத்தி
விைதக்கப்

வழிெசய்த.

அதனால,

மனித

ச�தாயம

இயற்ைகயா கட�ைள விட்�ப்பிாி கிடக்கின். இப்ப
வழிதவறிப ேபான நம்ைம ேத� வந்தவர்த ஆண்டவராகி
இேய�கிறிஸ். கீழ்ப்ப�ய நம்�ைட பாவக்�ணங்க
மன்னிப்பதற, சாத்தா�ைட பி�யி��ந் நம்ை வி�தைல
ெசய்வதற்,

அவர

மாம்

அவதாித்தா.

ஆைகயால

�பமானார,
நாம

அதாவ�

மனம்தி�ந்,

சாீரத்தி

ேதவ�ைடய

வாரத்ைதகை ஏற்�க்ெகா, அவர அ�ப்பி கர்த்தராக
இேய�ைவ வி�வாசிப்பே, இந்த �மியில நம்�ைட ஆத்�ம
பாி�த்தமைட� வழியா�ம. இந் பாைதயில ஜீவன உண்
(ஒளியில வா�ம பாக்கிய), ஆத்�மாவிற மரணம (நித்தி பிாி�)
என்ப கிைடயா�. இைதக்�றித நாம விவரமாக கற்�க்ெகா
இ�க்கின்ேற.
�மியின் ந�வில் இரட்சிப்�கெசய்� வ�கிற
(இேய�வான) ேதவன, �ர்வ கால�தல் என்�
ராஜா. பக�ம் உம்�ைட, இர�ம் உம்�ைட;
ேதவாீர்(ஜீவைனத்த�) ஒளிைய�ம, (சாீர ெபலைனத
த�ம) �ாியைன�ம் பைடத்த.
கர்த்தாேநீர் ஒ�வேர நியயாதிபதி; �ன்மார்க்க
தாழ்த், நீதிமாைன நித்தியமா உயர்த்�கிற.
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ஆத்�ம எப்ப உ�வாகிற�?

அறிவியல

3

ஞானம என்ப ம�ஷ�ைடய கற்பைனயினா�,

அறிவினா�ம

மற்�

�த்தியினா�

உ�வான�.

ஆனால

ேதவ�ைடய வார்த்ைதகே அவ�ைடய ஞான�ம அறி�மாக,
நித்தியகாலமா மாறாமல உள்ள. அறிவியல எைத�ம �தியதாக
உண்டாக்�வதில. ேதவ�ைடய கிாிையகளாகிய அவ�ைடய
பைடப்�கை �ாிந்�ெகாள அ� ம�ஷைரத �ண்�கனற�.
ேதவ�ைடய வார்த்ைதயின வான�ம,
�மி�ம உண்டான. கண்க கா�ம
யா�ம தானகத ேதான்றவில்.
ஆனா�ம

சிந்திக்

வார்த்ைதக

நம்பி

�யசிந்தைனயினா

ெதாிந்

ம�ஷன,

ெதய்வத்த

ஏற்�க்ெகாள்ளாவிட,

உ�வா�ம

எண்ணங்,

அவ�ைடய

இந்

உலைகச

சார்ந்ததாக இ�க்�. இந் உலக அறிவினால அவன ஒ�
ேபா�ம ேதவைன அறிந்�ெகாள்ள ��யா�.
அறிவியல இன் பல காாீயங்கை கண்�ப்பி� இ�ந்தா�,
ம�ஷ�ைடய

ஜீவன

எங்ே

இ�ந்

வ�கிற�,

அ�

சில

காலங்க இந் சாீரத்தி வாழ்ந்�வி எங்ே ேபாகிற� என்
விளக்கமளிக �யற்சிப்பதில.
ஏெனன்றா, கண்களா பார்த உ�வான
அறிவியல ஞானம, காண��யாத நம ஜீவைன அலட்சிய
ெசய்வை நாம ஒவ்ெவா�வ� உணர ம�க்கின்ேற.
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இ� எப்ப�ெயன்ற, நம கரங்களினா நம� கண்கை �த்�வ
ேபாலத்தா. அறிவியல ஞானத்ை அைடந்தி�க் ம�ஷர்க,
அவர்கை பைடத் ேதவைன அலட்சிய ெசய்வதா யா�க்
நஷ்ட?
ேயா� என் ஒ� ேதவ ம�ஷைனக �றித் ேவதத்தி
ெசால்லப்பட்�. இவர நீதிமானாக வாழ்ந்த. ஆனால ஒ�
காலத்தி

தீைம

இவைரச

ேசாதித்

ேபா�,

ெகாஞ்ச

கலங்கிப்ேபான. ேதவேன ஏன என்ை உ�வாக்கினீ என்
கதறினார. அப்ெபா� ேதவன ேயா�ைவச சந்தித ெசான்ன
என்?
நான �மிைய அஸ்திபாரப்ப�த்�கிறே நீ
எங்ே இ�ந்தா? மரண இ�ளின வாசல்கை நீ
பார்த்த�ண்? ெவளிச்ச பரவப்ப�கிறதற்,
கீழ்க்காற �மியின்ேம ��கிறதற்�மா
வழி எங்ே?
இைத அறிந்தா எனக்� ெதாிவி என்றா.
மாத்திரமல ேவ� ஒ� இடத்தி அவர நம்ைம பார்த இப்ப�
ெசால்கிறா:
நான ம�ஷைர�ம, �மியின ேம�ள்
மி�க ஜீவன்கைள� என மகாபலத்தி�,
ஓங்கி என �யத்தினா� உண்டாக்கிே.
எனக் இஷ்டமானவ�க அைதக ெகா�க்கிேற.
இதி��ந் நாம என் கற்�க்ெகாள்கிே. தங்க எண்ணத்த
ஞானிகளாயி�க்கி
எவர்கைள�
ேதவன
மதிக்கமாட்ட.
ஆைகயால

ம�ஷர்க

அவைர

அறி�ம

அறிைவப்ெபற,

அவ�ைடய நீதிக் கீழ்ப்ப ேவண்�.
ஞானம எங்ேகயி�ந வ�ம? �த்த தங்� இடம எங்ே?
ேதவன ஒ�வேர அதின வழியாக இ�க்கனறார. அவர �மியின
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கைடயாந்திரங்கை பார்த, வானங்களி கீழ
இ�க்கிறைதெயல்ல காண்கிறா. அவர காற்�க அதின
நிைறைய (density of air) நியமித், ஜலத்�க அதின
அளைவப பிரமாணித் (water quantity on the earth),
மைழக்� திட்டத்ைத (water cycle) இ� �ழக்கத்ேதா
��ய மின்ன�க வழிைய�ம ஏற்ப�த்தின. அைத
ஆராய்ந (after doing research) ஆயத்தப்ப�த, ம�ஷைன
ேநாக்க: இேதா ஆண்டவ�க் பயப்ப�வே ஞானம
(Obedience to God’s word is wisdom); ெபால்லாப் விட்
வில�வேத �த்த (turn away from evilmind is knowledge)
என்றா (ேயா� 28:20-28).
இன்

அறிவியல

ெசால்�க்ெகா�க

பல

ேகாட்பா�க,

ேதவனால பாி�த் ேவதாகமத்தி ஞானமாக ஆதிகால �தல
�றப்பட்�ள. �ய சிந்தைனயினா ெப�ைம ெகாள்�
மனிதர்க,

ேதவைன

ஒ�

ேபா�ம

கனப்ப�த்�வதில.

தங்க�ைட கண்�பி�ப்�களின, தங்களி ெபயைரப ேபாற்ற,
�கழ்ந, அதனால பைறசாற்றி ெகாள்கிறார். எவ்வள �யற்ச
ெசய்தா�,

ஆண-ெபண

உறவினால

உண்டா�

சாீரத்தி

காாீயங்கை இவர்க ஆராய்ந பார்க ���ேம தவிர, பாி�த்
ஆவியான

ேதவன

உ�வாக்�

ஆவிைய�ம,

அந்

ஆவி

கற்�க்ெகாள வார்த்ைதகளின உண்டா� ஆத்�மாைவ�,
இவர்க அறிந்�ெகாள, அைத உ�வாக்� ேதவனிடம்தா
வரேவண்�.
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ம�ஷனின ஜீவன எங்ே உள்ள?
ம�ஷனின

ஜீவன

(ஆவி)

என்ப

ேஜாதிகளின

பிதாவாகிய

ேதவனிடமி�ந் �றப்பட்�வ ஜீவ ஒளியா�ம. The human life is
nothing but a Spirit of Light that comes from Father God, who lives
in heaven in an unapproachable light.
இந்
பரமப
பிதாவானவர
ஆத்�ம
வ�வில
எங்�
வியாபித்தி�க் பாி�த் ஆவியான அன் ேதவன. இந்
கட�ளின ஞானத்தி�, அறிவி�ம உண்டான பல உலகங்க;
அதில ஒன்�தா நாம வா�ம �ாியக ��ம்பமா�. ஒ� �ழந்ை
எப்ப உ�வாகிற� என் அறிவியல நமக்� கற்�த்த� நம�
சாீரத்ை �றித் மட்�ம்த. மாறாக, ேதவ�ைடய ஒளியினால
உ�வா�ம ஆவியின அைமப் நம� ஆத்�ம என் ேவதம
ெசால்கிற.
தம� ஆவியினால (Spirit of Light) வானத்ை
கட�ள அலங்காித்த (ேயா� 26: 13). அதனால
ம�ஷனின �வாசம (breathing) அவனி�ம, ேதவன தந்
ஆவி அவன நாசியி�ம இ�க்� (ேயா� 27: 2).
ம�ஷேன! ஆவியின வழி (Way of Spirit of Light)
இன்னெதன், கர்ப்பவதிய வயிற்றி எ�ம்�க
உ�வா�ம விதம இன்னெதன் நீ அறியாதி�க்கிற
ேபாலேவ, எல்லாவற்ைற ெசய்கி ேதவ�ைடய
ெசயல்கைள� அறியாய (பிரசங்க 11: 5).
இைத உணர்ந இஸ்ரேவ� இராஜாவாகிய தா��, தம்ைம
ேதவ�க்

�ன்பாக

தாழ்த்,

அவர�

ெகாண்டேபா ெசான் வார்த்ைத:
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நாமத்ை

பணிந்

இேதா நான �ர்க்�ணத் (disobedient state)
உ�வாேனன; என தாய என்ைன பாவத்தி (Man and
Woman relation) கர்ப்பந்தாித (சங்கீத 51: 5).
�ழந்ை என்ப ஒ� �திய வாழ்வி ேதாற்றமா�. ஒ� ஆ�ம,
ெபண்�

தங்கள

ஆைசகைள

நிைறேவற்றி

ெகாள்ள

ெதாட�ம உற�, ��வில உண்டாக்� அந்த ெபண்ணி
கர்ப்பத் க�ைவ (embryo). இ� தி�மணம என் ஒப்பந்தத்த
பின்

நடந்தா,

ச�தாயத்தா

நன்ைமயா

எற்�க

ெகாள்ளப்ப�கி.

Light enters
Through
Breathing
Light
enters
Embryo in Mother’s
Womb

நாம வா�ம இந் �மி, எண்ணிலடங் வ�ஷங்க�க �ன்
ெவ�ைமயாக இ�ந்த. ேதவனாகிய கர்த், ம�ஷைர இந்த
�மியில உண்டாக்கின. இவர்கள �வாசம ேதவனால ேநர�யாக
ெகா�க்கப்பட. ம�ஷர� நாசியிேல ேதவன தம� �வாசத்ை
ஊதினார. அப்ெபா� அந் ம�ஷ�க்கிைடயி மாம்சீ உற�
இல்ை. இ�வ�ம ேதவ�ைடய ெதய்� நிைலயில இ�ந்தார்.
ேதவ�ைடய வார்த்ைதக நம்பியதா, அவர்களிட ஆவிக்�ாி
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சிந்தை

இ�ந்த.

ேதவன�

வார்த்ைதக

மீறி,

தவ�

ெசய்தேபா, அவர்கை மாம்சீ ஆைசகள பி�த்� ெகாண்ட.
�தன �த�ல ஆணின சாீரத்தி��ந ெபண்ணி சாீரம
உண்டாக்கப்ப. பிற� ஆண-ெபண உறவினால �ழந்ைதயி
சாீரம உண்டாக்கப்ப� ேதவன நியமித்தா.
ஆதி�தல இந் �மியில மனித உயிர்க ேதவனிடமி�ந்
�றப்பட வ�ம ஒளியினால உண்டாக்கப்ப�க. �ாியனின
ஒளிக்கதிர்களின எப்ப மண்ணி விைதக்கப்ப ஒ� விைத
�திய தாவரமாக உயிர்ப்ெப ெவளிவ�கிறேதா, அைதப்ேபாலே
ஒ� �ழந்ைதயி ஜீவ�ம, தாயின �வாசத்தி �லம க�விற்�
பிரேவசிக்கனற�.
ெகாள்வதினா,

தாயானவள
அவள�

இந்

�கம

ஜீவ

ஒளிைய

அக்காலங்கள

ெபற�க

பிரகாசமாக

இ�க்கின். இந் ஜீவ ஒளியான� பரேலாக  ேதவ�ைடய
கரங்களினகிாிையயா�ம.

SUN LIGHT
NEW LIFE
SOIL

WATER
SEED

ஆத்�ம எப்ப உ�வாகிற�?
ஆவியான ஜீவன ஆத்�மாவா உ�வாவ�தான வாழ்க்ைகயா
(The Spirit that grows into a life is known as Soul). தாயின
வயிற்றி உ�வா�ம �ழந்ை, �த�ல அவள� சத்தத் ேகட்
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வளர்கனற�. பிற� அ� இந் உலகில வந்த�ட, ேப�வதற்
வார்த்ைதக

கற்�க்ெகாள்க.

வார்த்ைதகள

�லமாக,

உலகம

ஒ�

ஆவி

கற்�க்ெகா�க
�ணங்கைள�ைட

ஆத்�மாவா வளர்கிற. உண்� உண� சாீர வளர்ச்சிக,
கற்�க்ெகாள
ஆதாரமாக
�ழ்நிைலக

உள்ள.

ஆத்�மாவி

ெமாழிகள

ேவ�பட்டா�,

ேதான்றினா�,
தந்தா�,

வார்த்ைத

உண�

ம�ஷர�

�ணத்திற்

மா�பட்டா�,

ேதா�ன் நிறம

வைககள
ேகாப�ம,

தட்பெவட

வித்தியாசமா

பல்ேவ

�ைவகைளத

எாிச்ச�,

ஆைச�ம,

களியாட்ட�, இச்ைச�, ெபா�ளாைச�ம, எல்ல ேதசங்களி�
ஒேர மாதிாியாகத்தா உள்ள. சாீர வளர்ச் ஒ� காலகட்டத்த
நிைறவைடகிற�; ஆனால ஆத்�ம அப்ப�யில், ெதாடர்ந
வார்த்ைதக கற்�க்ெகா, ��ப்� நிைன�கைள நம்மி
ேதாற்�விக்னற�.

இந்

சாீரத்ைதவிட

பிாி�ம

வைரயில,

ஆத்�மாவி வளர்ச் ெதாடர்கிற. சாீர மரணேம ஆத்�மாை
இந் �மிைய விட்�ப்பிாிக்கி.
மரணேம யார நீ! எதற்கா என ஆத்�மாை
தாக்க சாீரத்ைதவிட பிாிக்கின்ற?
மரணம ஏன வந்த?
இதற் அர்த் காண �யற்சித அேநக ஞானிகள மாித்�
ேபானார்க. மரணம ம�ஷ�க்� த�ம �ன்பங்கள்
எத்தை? உறைவத �ண்�த வி�கிற�; பயத்ை ெகாண்
வ�கிற�;

�ழ்நிைலகை

மாற்ற,

ம�ஷைரத

தைரயிேல

தள்�வ�தா இந் பிாி�. மறக் ��யாத கசப்ைபத்த, மனைத
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ெநா�க்�

இ�ளின

ஆ�தம

மரணம.

சாீர

மரணம

இயற்ைகயான. ம�ஷர அ�� �லம்ப ஓய்ந்�ேப, இந்
�யரத்ை சகித்�க்ெகா இப்ெபா� பழகிவிட்டன. ஆனால,
சத்தியத் மறந், அவர்க மரணத்ை ஏற்� ெகாண்�ள்ள.
ஆத்�ம உண்ைமயான; சாீரேமா ெபாய்யான. ஒ� ஆைச�ள்
வாழ்க்ைக, ெபாய்யா சாீரத்தி வாழ்ந, பிாிந்�ேபா�
ஆத்�ம நியாயமான தீர்ப்பிற், கட�ள அதற் அளிக்�
தற்கா� இடத்தி காத்தி�க்கின.
ஆைச என்ப பாிணாம வளர்ச்சிய, இ� தீைமயாகிப்ேபா
சாத்தானா, அவன� ேதவர்களி �லம விைதக்கப்ப பாவச
சிந்தைனயா�. ஒ� விவசாயி தன நிலத்தி விைதக்காம, விைத
பயிராக ���மா? அைதப்ேபாலே, ம�ஷ�ைடய இ�தயத்தி
வார்த்ைத விைதக்கப்ப�கி. நம்ை உண்டாக்க கட�ள
சத்தியமா தம்�ைட வார்த்ைதக விைதக்கின்ற. கட�ளின
எதிாியாகிப்ேபா சாத்தா, கைளகளாகிய ெபால்லா ஆைசகைள
விைதக்கின்ற. பா�ங்க கட��க்� கீழ்ப்ப� ேதவர்க
ேமாட்சத்த வாழ்ந வ�கின்றார். தீயவனான சாத்தா�க்
ேதவர்க உண், இவர்க கட��க் கீழ்ப்ப�யா ேபானதால,
ேமாட்சத்தி�� நரகத்தி தள்ளப்பட்டா. இந் நரகம ேதவ
ேகாபாக்கிைனயினா உண்டா ஒ� உலகம. இங்ே அ�ைக�ம,
வ�த்த� நிைறந்தி�க்கி; இ� ஆத்�ம வாழத்த�தியற ஒ�
இடம; ேதவ�ைடய ெவளிச்ச இங்ே இல்ை. ேதவ ஒளிேய
ஆத்�மாவி ெபலன, அதாவ� சக்தியா�.
ஒ� ஆத்�ம மகிழ்ச்சிய வாழத ேதைவயானைவகள.
1) ேதவனின ெவளிச்ச
2) ேதவனின வார்த்ைத
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3) ேதவ�டன சமாதானம
இைவ �ன்� கிைடக்� இடம்தா ேமாட்சமா�.
ஆனால நரகத்தி கிைடப்ப ஒ�
�க்க நிைறந், �யர வாழ்க்ைகயா.
கட��க் நிகராக தன்�ைட நாமம ஏற்� ெகாள்ளப்
ேவண்� என நிைனத்தவ, சாத்தா என் அைழக்கப்ப
�சிபர. இவன ேதவ�ைடய �ட்� அதிகாாியாக இ�ந்தவ.
சர் உலகங்கைள� உண்டாக்க ேதவன, இைதத தவ� என்
எ�த்�ைரத்தேப,
ெபாய

ெசால்,

இந்

ஆராதைனக்�ட்டத்

தன்ை

நீதிமானாகக

தைலவன

காட்ெகாண்டன.

இதனால உ�வான� ஒ�க்கமற சிந்தைனயா�. இவ�டன பணி
ெசய்

ேதவர்க�க,

இந்

சிந்தைனயினா

விைளந்

வார்த்ைதக சாத்தா கற்�க்ெகா�, அவர்கை தன பக்க
இ�த்� ெகாண்டா. உண்ை, மற்� ெபாய என் இரண்
சிந்ை (good thought & bad thought) இதனால உண்டான.
எனேவ இரண் விதமான வாழ்க் உ�வா�ம நிைல ஏற்பட்.
1) ேதவைனச சார்ந சமாதான வாழ்க் (Godly)
2) �யநல�ள் சிற்றின வாழ்க் (Ungodly or selfish)
ேதவனாகிய கர்த், ேமாட்சத்த பாவம ெசய் இவர்கை,
தம்�ைட

ஜீவ

ஒளியில

தீர்மனித்,

நரகத்தி

வாழத்த�தியற்றவர

தள்ளினா.

மகிைம�ம,

என்

மகத்�வ�

நிைறந் ேதவைன ஆராதைன ெசய்யாம, சாத்தானி ஆைச
வார்த்ைதக

நம்ப

ேமாசம

ேபானவர்க,

�யசிந்தை

வாழ்க்ைக ெதாிந்�ெகாண வி�ந் ேபான ேதவர்க. இந்
தீயவர்க�க் பதிலாகத்தா ம�ஷர்கை கட�ள இந் �மியில
தம்�ைடய பிள்ைளகளாக பைடக்கின்ற. நமக் �ன்பா
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ேமற்க்�ய இரண் வாழ்க்ைக உள்ள. ஆதா�ம ஏவா�ம,
�ய சிந்ைத�ள ஒ� வாழ்க்ைகை ெதாிந் ெகாண்டார்.
அதனால அவர்க ேதவைனவிட் பிாிந், மாம்சீ உறைவத
ெதாடங்கினார். �தல மரணம இந் சாீர உறைவ ���க்
ெகாண் வ�கின்ற.

கணவன,

மைனவியா
புறப்பட்

இரண்டாவ மரணம என்ப ெதய்வத்� நமக் இ�க்�
உறைவத்�ண்�, நித்தியமா நம்�ைட ஆத்�மாை நரகத்தி
தள்�கின்.
இந் நித்தி மரணத்தி��ந நம்ை வி�தைல
ெசய்பவர்த, நம நல் ெதய்வ இேய�கிறிஸ்;
�மியிேல ம�ஷர்க ெதய்வத் ேத�வதால,
அவர மாம்சத்தி இவ்�லகி ேதான்றினா.
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நன்ை ெசய்� ெதய்வ

4

இேய�கிறிஸ் நன்ை ெசய்பவராகே �ற்றித்திாிந் என்
ேவதம ெசால்கின். அதாவ� பிதாவாகிய ேதவ�க்�
பி�த்தமா காாியங்கை மாத்திர ெசய், இந் �மியில 33
வ�டங்க அவர வாழ்ந்த. எதற்கா அப்ப� ெசய்தா?
ேதவன தம� மாறாத அன்பி ெவளிப்பாடாகி கி�ைபைய,
அதாவ� பாவ மன்னிப் த�ம ம�ந்ை, நன்ைமயா இந்
பா�ம

உலகிற்

பாிசளித்தி�க்கின்.

எதற்கா?

மனமாற ேவண்�, அதாவ� ேதவ�ைடய
ேவண்� என் �னித ேநாக்கத்திற்.

பாவிகள

நீதிையத

ேதட

யார இந் பாவிகள?
அநீதியில அதாவ� ேதவனற் ஒ� வாழ்க்ைகய பிாியப்பட,
தீைமயாகிப்ேபா பிசாைச பின்பற்றியவர. இவர்க நன்ைதீைம இரண்ைட� ெதாிந்தவர். ஒ�வன நன்ைமை மாத்திர
அதாவ� இேய�வின கி�ைபையத ேதட, �த�ல தீைமையவிட்
விலகேவண்� (சங்கீத 34:14). அப்ப�ெயன்ற அவன, தான
ஒ� பாவி, அநீதியில வாழ்கின ேதவ மகிைமயற் மண என்பை,
உள்ளத்த உணரேவண்�. மனிதன� சாீரம இந் மண்ணினா
உ�வான�. அதனால தான, நம� உண�, ம�ந் எல்லாே இந்
மண்ணி��ந

கிைடக்�ம்ப�ய,

ேதவனாகிய

கர்த்

இயற்ைகயிேலே நம்ை ஆசிர்வதித இ�க்கின்ற. ஆைகயால,
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ம�ஷராகிய நாம, இந் மண்ணி��ந உண்டா ெபான, மற்�
ெபா�ள்களினா,

அந்

சர்

வல்லைம�ள

ெதய்வத்தி

பலவிதமான உ�வத்ைத ெகா�ப்பை, பாி�த் ஆவியான ேதவன
ெவ�க்கின்ற.
என ஆத்�ம கர்த்த இப்ப� �திக்கின்:
என ேதவனாகிய கர்த்தா, நீர மிக�ம ெபாியவராய
இ�க்கின்ற; மகிைமைய�ம மகத்�வத்ைத அணிந்
ெகாண்��க்கின். ஒளிைய வஸ்திரமா தாித்,
வானங்கைள திைரையப்ேபா விாித்தி�க்கின்,
(சங்கீத 104: 1, 2).
இந் உலகத்தி, நாம தீைமயின விலாசத்ை உண�தேல பாவ
�ற்றத்
அறிதலா�ம.
பாவத்ை
உணர்ந்த
ேதவ
சமாதானத்ை, சி�ைவயின பாைதயில ேத�, அைத ெதாடர்ந
ெகாள்ளேவண்.
ஞான�ள்

பாி�த்

பாவத்ை
ேதவன,

மறந்தவ
“இேதா

�ப்பி�ம்ேப,

இ�க்கிேற”

என்

நிச்சயமா பதிலளிக்கின்ற. எத்தைனேய சாட்சிக ஆண்டவ
இேய��க் உண்; அவரால காப்பாற்றப் ஆத்�மாக்
ேகா� ேகா� உண். உண்ைமயா மன�டன கட�ைளத ேத�கிற
மனித ஆத்�ம, அவைரத ேத�ைகயில, அவ�ைடய ெதய்�
பிரசனனத்�க்
பிரேவசிக்கின்.
பாவத்ை
அதாவ�
கீழ்ப்ப�ய வாழ்க்ைகக இ�ப்பை உணர்ந்த �த�ல
ெசய் ேவண்�ய, மாம்சீ (ஆண-ெபண) உறவிற்கா, ஆவியின
உறைவத தள்ளிய தவ� என் ஒப்�க்ெகா ேவண்�.
ம�ஷ�க் ேதவேனா� இ�க்� உற� ஆவிக்�ாிய,
ஏெனன்றா, ேதவன பாி�த் ஆவியாயி�க்கின்ற;
நம்சாீரம ேதவ ஆவியானவைர �மக்� ஆலயமா�ம.
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நம� தாய மற்� தந்ை இ�வ�ம மாம்சத்த (சாீரத்தி)
இ�க்கின்ற. அவர்கேளா நமக் இ�ப்ப சாீரத்தினா வந்
உறவா�ம.
மாம்சத்தின பிறப்ப மாம்சமா�, ஆவியினாேல
பிறப்ப ஆவியாயி�க்�,
என்

கர்த்தராக

இேய�கிறிஸ்

ெசால்கின்ற.

அப்ப

ெயன்றா, சாீரத்தி உறவினால உ�வாவ� நம� சாீரமா�ம.
ேதவன தந் நம� ஆவி, அந் சாீரத்திற் ஜீவனாக வாழ்கின்.
நாம பாி�த் ஆவியானவேரா� உறவா�வதினால நமக்�
பாி�த்த பிறக்�; இ�தான ஆவிக்�ாி வாழ்க்ைகயா.
பாவம இதற் தைடயாக இ�க்கின்.
பாவம என்ப நம்�ைட தீைமயான எண்ணங்க,
சிந்தைனக� மற்� ஆைசக�மா�ம.
இைவகைள

உ�வாக்�

மன�ம,

இ�தய�ம

பாி�த்தமா

ேவண்�; அதற் பாவ மன்னிப அவசியமாகிற�.
பாவ மன்னிப் ேதவன நமக் அளிக்� உன்ன
நிகழ்ச்சி ஞானஸ்நான ஆ�ம.
பரேலாகம இதற் சாட்சியி�கிற. அங்ே இ�க்� பிதாவாகிய
ேதவ�ம, �மாரனாகிய இேய�கிறிஸ்��, நம்ை உ�வாக்கி
பாி�த்

ஆவியானவ�ம,

நம்�ைட

பாவங்க

நீங்கியதற

சாட்சியாகின்றார. ஞானஸ்நான என்ப, ேதவாதி ேதவன
நம�ைடய உள்ளத்த வந் வாசம ெசய்� உன்ன பாிமாணம.
ஞானஸ்நானத்த �லம நம� சிந்தை வாழ்க்,
ேதவ ெவளிச்சத்த கீழ வந் ேச�கின்ற.
மாத்திரமல, சாத்தானின் இ�ளின் அதிகாரத்தி
நம்�ைட ஆத்�மாவிற வி�தைல த�கின்ற.
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நம� தாய-தந்ைதயி உறவினால உண்டா சாீரம, ேதவன�
நாமமாகிய இேய�கிறிஸ்�வி �னித நாமத்தி, தண்ணாினால
க�வப்பட, ��வாழ்ை ெதாடங்கேவண். இேய�ேவ தம�
ஜனங்களி பாவங்கை நீக்க, அவர்கை மன்னிக்னற நல்
ெதய்வ.
ஞானஸ்நான என்ப மதமாற்ற அல்
ஞானஸ்நான நான் வைக காாியங்கை உள்ளடக்கியத
சத்தி ேவதம ��கின்ற. இ� மதமாற்ற அல்.
• தீைமயின விலாசத்ை அறிதல அதாவ� ேதவ நீதிைய
ஏற்�க்ெகாள்: இ� நாம தவறான �ய சிந்தை சார்ந
வாழ்க்ைகய

இ�ப்பை

உணர்ந,

மனம்தி�ம்

நிகழ்ச்சியா (Repentance for freewill).
• அடக்க பண்ணப்ப� அதாவ� ேதவ தீர்ப் அைடதல:
பாவத்தி சம்பள மரணம (ேதவனற் வாழ்) அதனால
சாீரத்�ட தண்ணீாி ��கி, நம� பைழய வாழ்க்ைக
அங்ே �ைதத்�வி� த�ணம (Disposal of old life).
• நன்ைமயி விலாசத்ை அதாவ� ேதவ கட்டைளை ெப�தல:
தண்ணீாி��ந
எ�ம்ப
��
வாழ்க்ைக,
இேய�
கிறிஸ்�விட இ�ந் ெபற்�க்ெகாள ேநரம (Rising to a
new life).
• ஆத்�ம சமாதானம அைடதல: இ� ேதவேனா� உண்டா
சமாதானத்ை உலகிற் அறிவித்தலா�
(Declaring peace with the living God).
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ேவதத்தி உள் ஆதாரங்க (References from bible)
ேதவ நீதி: ஆதியாகம 2:16,17
ேதவ தீர்ப:ேராமர 5:12, 14; 6:4
ேதவ கட்டை: ேராமர 5:10;6:7,8,23
ேதவ பிள்ை:ேராமர 8:15, 16

மனமாற்ற சிந்தை மாற்றமா�

ேமற்�றி நான் காாீயங்க�, ஒ�வர� வாழக்ைகயில
நைடெப�ம ஆசிர்வாதமா நிகழ்�க. நாம பரேலாகத்
உற�க்காரனா�ம்,

அளிக்கப்ப

ேதவ�ைடய

பாி�கள

அதாவ� பாி�கள ஆ�ம (Gifts of God).
ஆண்டவராகி இேய�கிறிஸ் ஒ�வைர�ம
கட்டாயப்ப�த, தம்�ைட பிதாவின �டாகிய
ேமாட்சத்தி அைழத்�ேபா வி�ம்�கிறதில்;
அவைர ஏற்�க்ெகாள்� நம்ை ஒ�ேபா�ம
பய��த்�வ� இல்ை. அவ�ைடய சத்தியத்தி
கீழ்ப்ப� நம்�ைட ெசாந் வி�ப்பமா�.
ேதவன மனிதைன (Human has got two systems) இரண்
வைகயான

அைமப்�கைள

ெகாண்டவனா

உ�வாக்க

இ�க்கின்ற. அைவ �ைறேய,
• சாீர அைமப் (Physical System),
• ஆவிக்�ாி அைமப் (Spiritual System).
இந் இரண் அைமப்�க� �த்தமா இ�க் ேவண்� என
அவர வி�ம்�கின்ற.
ஒ�வன ஜலத்தினா� ஆவியினா�ம பிறவாவிட்டா,
ேதவ�ைடய இராஜ்ஜியத்த பிரேவசிக்கமாட்ட,
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என்

அதனால

ெதளி�ப்ப�த்

இ�க்கின்ற,

நம்�ைட

கர்த்தராக இேய�கிறிஸ்�வானவ (ேயாவான 3:5). ேதவ�ைடய
இராஜ்ஜிய என்ப ேமாட்சமா�; அங்ே ேதவாதி ேதவன
நித்தியகாலமா வாழ்ந வ�கின்றா.
சாீர அைமப் பா�காக்கப்ப�
ஆவிக்�ாி

அைமப்பா

ஆத்�மாை

�மந்தி�க்

சாீரம

ேதவ�ைடய ஆலயமா�ம (our body is the temple of God). நாம
ேதவைன

ஆராதிக்க

பாி�த்தமா

பயன்ப�

ைவக்கப்

இந்

ேவண்�.

அைமப்,

�த�ல

இைதத்தா

ஏேதன

ேதாட்டத்த, ேதவன ஆதா�க்�, ஏவா�க்� ெசய் ைவத்தா.
இங்ே, ேதவன, சாீர �த்தத்திற், பாவ நிவாரண ப�ைய
ஏற்ப�த்தின. பிற� ேதவ ம�ஷனான ேமாேசயின காலத்திே
இ� நியாயப்பிரமாணமா இஸ்ரேவல�க அதாவ� ஆபிரகாமின
சந்ததியா�க அளிக்கப்பட.
ஆனால, அவர்கேள, தாங்க ெசய் தவ�கைள
உணர்ந மனந்தி�ந்தா, இந் பாவ நிவாரண ப�ைய
ஒ� பாரம்பாி வழக்கமாகே கைடப்பி�த்த.
மற்�மல

பல்ேவ

ஜாதியின�ம

இேத

வழக்கத்ைத,

கலாச்சாரத்ைத கைடப்பி�த வ�வைத, இன்� �ட நாம
பார்க ��கிற�.
எனேவ, ஒ� மி�கத்தி இரத்த, ம�ஷாின பாவங்கை நீக்கா,
என்

ேதவன

அறிவித்தா.

அதனால,

ப�ையக

காட்��

இரக்கத்ைத, ேதவைன அறி�ம அறிைவ�ம, ம�ஷராகிய நாம
ெபற்�க்ெகா ேவண்� என் ேமாட்சத்த வா�ம கட�ள
வி�ம்�கின்ற.
[34]

இஸ்ரேவலர்

(�தர்க)

கட�ளிடமி�ந்

ெபற்�க்ெகா

நியாயப்பிரமாணமாகி பத் கட்டைளக, பாவத்ை அறிகிற
அறிைவ, ம�ஷராகிய நமக் இன்ம கற்�க்ெகா�க்கி;
பாவத்தி��ந வி�தைலைய அல்.
எல்லா� பாவம ெசய் ேதவ மகிைமயற்றவர்களா
அதாவ� கட��ைடய �ணங்கை இழந் ேபாேனாம.
அதனால நாம ெசய்� ெசயல்களா அல், இேய�கிறிஸ்�ை
அறிகிற அறிவினா�ம, அவர ேமல்ைவக் வி�வாசத்தினா�
நாம

நீதிமான்களா,

கட�ளால

அங்கீகாிக்கப்ப�கின்.

நமக்கா அவர கல்வாாி சி�ைவயில சிந்தி �ய இரத்தே நம�
பாவங்கை நீக்கி �த்த ெசய்� சத்தி வழியா�ம.
ேதவனின �தல நியாயத்தீர்
ம�ஷர்க உ�வாகி, �மார 2000 வ�டங்க�க் பிற�, ேதவன்
அவர்கை நியாயம விசாாித்தா. அப்ெபா� அவர்க�ைட
ெபால்லா மற்� அ�த்தமா ெசயல்க�க்காக, ேதவ�ைடய
வார்த்ைதக�

கீழ்ப்ப�யா

வாழ்ந

வாழ்க்ைகக்கா,

சாீரத்தி இ�ந் அைனவைர�ம அவர தண்ணீாினா சங்காித்த.
ம�ஷைரப �மியில உண்டாக்கியதற் அப்ெபா� ேதவன
மனஸ்தாபப்பட். ேநாவா என்கி ம�ஷ�ைடய ��ம்பத்தி
கட�ளின
கண்களி
கி�ைப
கிைடத்த.
ேவதத்தி
அ�ப்பைடயி பார்த்ேதாெமன், தண்ணீாினா ஞானஸ்நான
ெபற்றவர்,
அவேனா�
(ஆதியாகமம

அதாவ�

காப்பாற்றப்பட்ட

ேபைழயி��ந்
7:12,13).

(Ark)

ேநாவா

சகல

ேநாவா�ம

ஜீவராசிக�ம்தா

ேதவ�ைடய

வார்த்ைதக

நம்பினா. ஆைகயால மரத்தினா ஒ� ேபைழைய ெசய்வித்த.
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அவர� ��ம்ப ��வ�ம (8 ேபர) ேதவனால காப்பற்றப்பட.
ம�ஷர்க

மைழைய

கண்�ரா

காலம

அ�.

மாத்திரமல,

மரத்தா ெசய்யப்ப கப்ப தண்ணீாி மிதக்� என் அறி�
(Knowledge of Buoyancy) இல்லா ஒ� விவசாயிதான இந்
ேநாவா.
ேதவன தனக்� ெசான்னப ேநாவா ெசய்தா, அவர்க
இ�ந் கப்ப தண்ணீாி மிதந்த.
அவர்கள ஜீவன காக்கப்பட. உலகத்தி இன் வா�ம
நாமைனவ�ம, இந் ேநாவாவின பிள்ைளகள்த. அவர்களி,
ஆபிரகாம �த�ல ேதவ�ைடய வார்த்ைதக வி�வாசித்தா.
அ� அவ�க் நீதியாக எண்ணப்பட. அதனால ஆபிரகாமின
சந்தத ஆண்டவராகி இேய�ைவ ெதா��ெகாள்ள ெதாிந்
ெகாள்ளப்பட். இவர்கை ேமாேச என் ேதவ ம�ஷன, ேதவ
ச�கத்தி நின் வழி நடத்தினா. எகிப்தி அ�ைமத்தனத்த
இ�ந் ஆபிரகாமின சந்ததிை, ேமாேசயின தைலைமயில 40
வ�டங்க வழி நடத்த, இப்ெபா� இ�க்� தங்கள இஸ்ரேவ
ேதசத்திற அைழத் வந்தவ ேதவன. எதற்கா? இவர்க �லம
உலகம ��வதிற்� தம� வார்த்ைதக ேபாதிப்பதற்க.
இேய�வின சீடர்களி �லமாக இ� நிைறேவறிய�.
கர்த்தராக இேய�வின வார்த்ைதக இன் நா�ம
வி�வாசித்தா, நம்ைம� ேதவன தம்�ைட
பிள்ைளகளா ஏற்�க்ெகாள்கின. இதற்
ஞானஸ்நான வழியாக இ�க்கின்.
ேதவ நீதியின்ப, ஒ�வன ��வ�ம நீாினால க�வப்பட பிற�,
கால்கை க�வினால ேபா�ம, அவன� சாீரம �த்தமா உள்ள
(ேயாவான 13:10). அதாவ� இேய�வின சத்திய பாைதயில,
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அவர�

வார்த்ைதக�

கீழ்ப்ப�

நடந்தா

ேபா�ம.

இைதக்�றித ேம�ம ேவதம நமக் என் ேபாதிக்கின்?
இஸ்ரேவ� ேதவன �ன் �க்கி பாவம ேபாக்� ப�கைளக
�றித், ேமாேசக் கட்டை ெகா�த்தா என் வாசிக்கின்ேற
(யாத்திராகம 29:10-28).
• பாவ நிவாரண ப�: இ� பாவத்ை நிவிர்த் ெசயகிற�.
• சர்வாங தகன ப�: இ� கர்த்த� �கந் வாசைனயாக நம
ஆத்�மாை சமர்ப்பகிற�.
• சமாதான ப�: இ� ஆத்�மாவற் சமாதானம் த�கிற.
எனேவ நம� ஆத்�ம, பாி�த் ஆவியான ேதவ�டன ஒ�மித்
வாசம ெசய், இந் �ன் ப�க�ம ெச�த்தப் ேவண்�.
இைவ யா�ம இரத் சம்பந்தமா.
ஆைகயால கிறிஸ் இேய�வின இரத்த ெதளிக்கப்ப�
பாி�த்தமா�தை �றிக்கின் (1 ேயாவான 1:7).
மாம்சமா

சாீரம

�த்திகாிக்கப

நீாிேல

ேவண்�.

��கியப்பிற,
சாீர

இரத்தத்தினா

ஞானஸ்நானமான,

பாவ

உலகத்தி��ந நம்ை பிாித், ேதவ�ைடய பிள்ைளகளா
மாற்�கின்

(II

ெகாாிந்திய

6:17,18).

பாவமன்னிப

அறிக்ைக�, வி�வாசப்பிரமாண�, ஸ்ேதாத்தி ெச�த்�த�,
கி�ைபயின காலத்திே அதாவ� கர்த்தராகி இேய�கிறிஸ்�வி
உயிர்த்ெத�த�க பிற�, நாம ெச�த்� ேமற்�றி �ன்
ப�களாக இப்ெபா�� கட�ளால ஏற்� ெகாள்ளப்பட்�.
இேய�கிறிஸ்�ை ேதவ�ைடய �மாரன என் அறிக்ை
ெசய்வதினா, நாம இம்�ன ப�கைள�ம இந்த உலகிேல
நிைறேவற்�கிேறா. பாி�த்த ஆவியான ேதவ, நம்ைம அவர�
�மாரனின் �லமாக சந்திக்க வி�ம்�க.
ஆைகயால்
ஆண்டவராகிய இேயகிறிஸ்�ை ஆராதைன  ெசய்வேத �ய
வழிபாடா�ம.
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சாீர மரணம மற்� ஆத்� மரணம
தீைமைய கல்வாா சி�ைவயில ேதாற்க�த, மரணத்ை
ெவன்றவ நம ஆண்டவராகி இேய�கிறிஸ்�வானவ.
சாீரத்தி ஏற்ப� மரணம, ஆத்�ம இந் உலைக கடந் ேபா�ம
ேநரம. ஆனால ஆத்மீ மரணம என்ப ம�ஷைர பாவத்தி
�த�ல

கட்�ைவக்கி.

அதனால

நம

சிந்தை

பாழாகி,

ேதவைனத ேதடாமல ஒ�ங்க வா�ம்ப�யா நிைல உ�வாகிற�.
இதனால

நாம

கலாச்சாரத்ைத,

பண்பாட்ைட

பண்�ைககைள� ெபாிதாய நிைனக்�
�ைறகளில ஒன்ைற ெதாிந்�ெகாள்கிேற.

உலக

மற்�

வழிபாட்

ஆத்� மரணம என்ப, நாம உலக சிற்றின்பத்திற
ேதவன த�ம நித்தி வாழ்ை இழந்�ேபா�
நிைலயா�ம.
தனக்� பி�த் காாீயங்கைளே ெசய், �யநலமாய வா�ம ஒ�
ஆத்�ம, ேதவ�ைடய வார்த்ைதக�க கீழ்ப்ப�வதில. �ய
நீதிையத ேத�ம இந் ஆத்�ம, ேதவ நீதிைய �றம்ே தள்�கிற.
பரம உலகத்தி ேதவைன எதிர்த சாத்தாை, அவர ேமாட்சத்
விட்�த்தள்ளி. இதனால இவன நித்தியமா கட�ைளவிட்�
பிாிந் வாழ்கின்ற. இவன ம�ஷ�க்� கற்�த்த �யநல
வாழ்க், ஆத்� மரணத்ை அவர்க�க் ெகாண் வ�கிற�.
இ�தான நித்தியமரணமா�. இதனால �மியில உண்டா இந்
ஆத்�மாக்,
பாக்கியைத

ேதவ
இழந்,

சமாதானமின்ற,
நித்தி

ஒளியில

ஜீவிக்�

ஆக்கிைனக்�ள்

நரகத்திே
தள்ளப்ப
என்
ேபாதிக்கின். இேய�கிறிஸ்�ே

சத்தி
ஆத்�

ேவதம
நமக்
மரணத்தி��ந

நமக் வி�தைல தந், சமாதானத்ை த�கிற ேதவக்�மார.
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எாி�ம

ெதய்� வாழ்க்ைகெயன் என் (Godly life)?
நம ஆத்�ம கட�ளின ஜீவ ஒளியில வாழ்வ�தா ெதய்�
நிைலயா�ம.

பாி�த்

ஆவியான

ேதவன,

அவ�ைடய

வார்த்ைதக� கீழ்ப்ப� எல்ல ஆத்�மாேவா� ேசர்ந
வாழ வி�ம்�கின்ற. வானம அவர� சிங்காசன, �மி அவர�
பாதப்பயா�ம. ம�ஷராகிய நாம, அவர� பாதத்தி வந் ேச�ம
ேபா�,

நம�

ெவளிப்ப�கிற.

சிந்தைனக
தீைமயான

ேதவ�ைடய
எண்ணங்

ெவளிச்சத்த

நீக்கப்ப,

நல்

எண்ணங் ேதாற்�விக்கப்ப�க (நல்மனசாட்). எனேவ நாம
இேய�வின பிள்ைளகளா மா�ம்ப�யா, தம� வார்த்ைதக
கட�ள தந்�ள்ள. இந்தி ேதசத்தி பக்த அதிகம. ஆனால,
கட�ள நம்மிட என் எதிர்பார்க்கின என் உணராமல
அவைரத ேத�னால, வி�ந் ேபான ேதவர்கைளத்த ம�ஷர்க
சந்திக்க��.

இதனால

ேப�கிற

மனிதர்க,

ேபச��யாத

ெதய்வங்க வணங்� இக்கட்ட நிைல உ�வா�ம.
நான பாி�த்தரா இ�ப்ப ேபால, நீங்க� பாி�த்தமா
இ�ங்க என் ேதவன நமக் �த்த ெசால்�கின்ற.
நாேமா, அநீதியில பிாியம ைவத், ஆைச�ள் வாழ்க்ைகை
ேத� அன்றாட அைலகின்ேறா. இதனால நம ேதசத்தி பல
ெதய் வழிபாட் �ைறகள ேதான்றி�ள். சாீரத்தி ேபா�ம
அைடயாளங்க யா�ம பக்தியி ெவளிப்பா அல்.
எனேவ ேபா�ெமன் மன�டன ��ய ேதவ பக்திே மி�ந்
ஆதாயம; அதனால்நம� சாீரத்ை, ேதவ ஆவியானவர் தங்�
ஆலயமாக ஒப்�க்ெகா�ப்பேத �த்தி�ள்ள ஆராதை.
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தடமா�ம இரயில என்� ஊர்ப்ேபா ேசராேத,
திைசமா�ம பறைவ தன �ட்�ற தி�ம்பாே;
உன பயணம ெதாட�ேம, இந் உலக வாழ் ���ேம,
யா�டன ேபாகின்றா என நண்ப,
நம்ை காப்பவ அன்பா இேயசப்ப.

�மியில வாழ்வ ஒ��ைறதான, உன்ைன
பைடத்தவை உண்ைமயாக ேத�வாயா?
நன்ைமயா பாைதையக காட்��வா - அந்
ஜீவ�ள் இேய�விடம வ�வாயா!
சத்தியமா வா�ம இேய�ைவப்பற்- ேவதம
கற்�த்த வார்த்ைதக ேகட்பாய?
தீைமயான வழிப்பாட �ைறைமகைள - நீ
மறந்�விட இேய�ைவத �திப்பாய!
சமாதான வாழ்க்ைகை தந்தி�வா- உன
பாவங்கை மன்னிேத ஏற்�க்ெகாள்;
கட�ள வா�ம ஆலயம பரேலாகம - அவர
அ�ப்பி இரட்சகே இேயசப்ப.
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இேய�கிறிஸ்�ே இரட்சக

5

இேய�கிறிஸ் நம� பாவங்கை, தம� சாீரத்தி ஏற், அந்
��ச்சாீரத்ைத ேதவ�க்� ப�யிட், தம� ெசாந் இரத்த
சிந்த,

பாவிகளாகிய

நம்ை

�ற்றப்ப�த்த,

ேதவேனா�

தமக்கி�ந சமாதானத்ை இ�திவைர நிைலப்ப�த்தினப�ய,
அவேர நமக் எல்லா�மா இ�ந், பாவ நிவாரண, சர்வாங,
மற்� சமாதான ப�களாகிய �ன் ப�கைள�ம கல்வாாி
சி�ைவயிேல நிைறேவற்றினா. நம� ஆத்�ம ேதவேனா�
சமாதானமாக�ம, பரேலாக வாழ் ெபற�ம, கிறிஸ்�வி சாீரம
�கந்

வாசைனயாக

பைடக்கப்பட்�.

இைத

நாம

வி�வாசித், நீாினால க�வப்ப�ம்ேப (��க்காட), நாம
ெவற்றியி

பிள்ைளகளா,

சமாதானத்�ட,

நன்ை

ெசய்

�றப்ப�கின்ேற; பாவ உலகத்தி��ந பிாிக்கப்ப�கின்ே.
பரேலாகத்தி வாழ்வதற ேதவக்கி�ைபை ெப�கின்ேறா.
ஞானஸ்நான எ�ப்பவர், ேதவனிடம பாவ
மன்னிப் ெப�கின்றார்; இவர்க வி�வாச
சந்ததியா, இேய�கிறிஸ்�வி பிள்ைளகளா
மனமாற்ற அைடகின்றார்.
இவர்கை ேதவக்கி�ை ஆ�கின்ற (God’s grace is God’s will);
அதாவ�

இவர்கள

ேசாதித்தறிந,

சிந்தைனகை

அவர்க

தீைம

ேதவன

ெசய்யாதப

அ�தின�ம
காத்

வழி

நடத்�கின்ற. அப்ப�யில்லா, �ய சிந்தைனயி வாழ்க்
நடத்�பவர் (self thinking is freewill), தங்கள ஆைசகைள
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தின�ம

நிைறேவற்

பிரயாசப்ப�வதா,

அந்

ஆைசகேள

(பாவங்கே) அவர்கள மனைத�ம, இ�தயத்ைத�

ஆ�ைக

ெசய்கிற. இைத வாசித்� ெகாண்��க்க நீங்க ெசய்யக்�
ஒ�

உன்னதமா

நன்ை

என்னெவன்ற,

பரேலாகம

பாராட்டக்� ‘இேய�கிறிஸ்�ை’, உங்கள் ெசா இரட்சகரா
ஏற்�க்ெகாள்�வ�. அப்ெபா� உங்கை ேதவனின மாறாத
அன் ஆ�ைக ெசய்�.
இேய�கிறிஸ் ஏன மாித்தா?
இேய�வின மரணத்திற ம�ஷராகிய நாம்தா காரணம.
இல்ைலெயன்ற பாவமறியாத அவர எதற்கா மாிக் ேவண்�.
இதின அர்த் என்?
பிசாசின தந்திரங்கள பி�ப்பட, பாவ வாழ்க்ைக
ெதாிந்�ெகாள்பவர ம�ஷராகிய நாம்தா.
தின�ம நம்�ைட இஷ்டத்தி, நமக் பி�த்தமா ெசயல்கை
ெசய்

ஆவலாய

வாழ்க்ைக

பிரயாசப்ப�கின்ேற.

(ஆத்�மாை),

ேதவன

இப்ப

எப்ப

வா�ம

ஏற்�க்ெகா

���ம? ேதவன நம� தப்பிதங்க மன்னிக்கா விட்டா,
எப்ப அவர நம்ைம தி�த்�வ? மனம்தி�ந்தா, எப்ப நாம
ேமாட்
ேபரான

வாழ்ைவப்ெப�?
�மாரனாகிய

அதனால்தா

இேய�ைவ,

கட�ள

தம்�ைட
ஜீவ

ஒப்�வித்த. இேய�வின இரத்த சிந்தப்பட.
ேதவ�ைடய வாழ்க்ைக வி�ம்ப ஏற்�க்ெகாண்
கர்த்தராக இேய�கிறிஸ்; அதனால ேமாட்சத்த
வா�ம பிதாவாகிய ேதவ�க் அவர சாட்சியானா.
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ஒேர

ப�யாக

அவர� மரணத்திற தன்�ைட பாவங்கே காரணம என்
ஒப்�க்ெகாள மனித ஆத்�ம, ேதவ�ைடய வாழ்க்ைக
வி�ம்� இேய�வின பிள்ைளயா மனமாற்ற அைடகிற�.
அப்ப�யில்லா அவைர யார மாிக்கச்ெசான என்
நிைனத்� ெகாண், நாம நம்�ைட பாவ வழிகைளேய
ெதாடர்ந்த, நம்�ைட பாவங்க மன்னிக்கப்பட,
அைவ நம ஆத்�மாவிே நிைலெபற் இ�க்�.
பாவ சிந்தைனக சாத்தானி எண்ணங்களா. இந் �ய
சிந்தை நிைறந் வாழ்க்ைக ேதவன ெவ�க்கின்ற.
ஆண்டவராகி இேய�கிறிஸ் சிந்தி இரத்தே, நம்�ைட பாவ
எண்ணங்க நீக்� அற்� ைவத்தியமா�.
எவர்க�ைட அக்கிரமங் மன்னிக்கப்பட்,
எவர்க�ைட பாவங்க �டப்பட்டே,
அவர்க பாக்கியவான் (ேராமர 4:7).
இேய�கிறிஸ்�வி இரத்த சகல பாவங்கைள�, அக்கிரம
கைள�ம நீக்க நம்ைம பாி�த்தமாக் ம�ந்தா�. இந் ம�ந்ை
எ�த்�க்ெகாள்ள, ஒ�வ�ம நீதிமானாக ேமாட்ச ெசல்லே
��யா�.
ஞானஸ்நான ெப�ம ஆத்�ம
அைட�ம ெவற்ற என்?
ேதவ சமாதானத்ை அ� �த�ல ெபற்�
ெகாள்கிற.
ேதவ ஆவியானவ�டன
தனக்
இ�க்�

நித்தி

ெசாந்தத்

உணர்ந,

சத்தியப்பாைதய தன்�ைட ேமாட் பயணத்ை
ெதாடங்�கின். பைடப்பி வாிைசயிேல, ேதவன
�த�ல ம�ஷைன உ�வாக்கவில் (ஆதியாகமம 1: 20-28);
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மீன்க, பறைவகள, மி�கங்க, அதன பிற�தான மனிதர்க
சி�ஷ்�க்கப்பட்ட. இதன ேநாக்கே �னிதமான�. நிலத்திே
வாழப்பிறந

ஆதாம,

நிலத்ேதா

ெதாடர்�ைட

எல்ல

ஜீவராசிக�க்� ெபயர ைவத்தா என் ேவதம ெசால்கிற.
எதற்கா? �மிைய ஆ�ம அதிகாரம ெபற்றவ, தம்ை நம்ப
வா�ம

உயிர்கை,

ேபர

ெசால்

அைழக்

ேவண்�

என்பதற்காகத். ம�ஷன இந் உலகிேல உயிர வாழ, நீர,
காற், மற்� �மியின உண� ேதைவ. பா�ங்க இந் �ன்
�ல ஆதாரங்களி� ேதவன உயிர்கை �த�ல பைடத்ததி
ேநாக்கத். இந் உயிர்கைள பார்க் மனிதன, தனக்�
இ�க்�

ேதவ

ேதவைனத

சாயைல

�திக்,

எனபதற்காகே

உணர

அவன

இப்ப

ேவண்�.

மனம

அந்

வாஞ்சிக

நிகழ்ந்.

நம்ை

ேதவாதி
ேவண்�

உண்டாக்க

கட��க் நன்ற ெச�த்�வே �தித்தலா� (worship). ஆனா�ம
ஆதியில ஒ� சிறிய பாிேசாதைன ேதைவப்பட்.
மனிதன தான யார என் உணரேவண்�;
எனேவ, நன்ை-தீைம கனி ைவக்கப்பட.
நன்ைமயா ஒ�வன அதாவ� காப்பாற்�க தைலைமத்�த
(Arch Angel), தீைமயான சாத்தானாகி ேபானதால, ேமாட்சத்த
இரகசியத்ை

ெவளிப்ப�த,

ேதவ�தாி�ம

(angels)

சற்

சிறியவனாகப
பைடக்கப்ப
ம�ஷன
அதற்காக
ெதாிந்�ெகாள்ளப்பட. எப்ப�ப்ப பாக்கிய ெபற்றவர்
ஆதா�ம, ஏவா�ம. இந் ��க்காட்சி அரங்ேக� இடம்தா
ேதவப்பர்வதம
நிைறேவற,

பரம

ஏேதன

ேதாட்டமா�.

தந்ைதக்,

சத்���க்

(Satan)

சர்வவல்ல,

பைடப்பி

அவர�

ேதைவயான�
வித்தக,
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இந்

நிகழ்�க

எதிாியாகிப்ேபா
சாீரங்க

அதற்கா

ஆ�ம.

ம�ஷைரப

பிள்ைளகளா உ�வாக்கினா. தீைமயாகிப்ேபா சத்���க
மனிதர்களிட ஒன்�மில், ஏெனன்றா அவர்க ேதவசாய�ல
இ�ந்தன. அதனால தன்ைனப்ேபால அவர்கை மாற்�வதற,
சாத்தா மி�கத்ை ெதாிந் ெகாண்டா. சர்ப் (serpent)
தந்திர�ள பிராணி (subtle animal) என் ேவதம ெசால்கின்.
சாத்தானி தந்திர என்?
சர்ப்பத்த இ�ந்த சத்த அறி�ம �த்த. அந் �த்த தன�
எஜமானர்களி

சத்தத்ைத,

ேவற்

நபைர�ம

வித்தியாச

ப�த்� பண் (character). இன்� விலங்�களிட இந் பண்ை
நாம பார்க ���ம. ஏன, டால்பி என் மீனினம �ட இத்தைக
பண்ை ெவளிப்ப�த்�வ பார்த அதிசயிக்கின்ற இந்
உலகிேல,
�ல்�யமா

ேதவ

உணர்வற

சத்தத்

மனிதர்க.

ஆனால

வித்தியாசப்ப�த

சர்ப்

தன்ைமைய

ெபற்றி�ந்தத ப�க்கின்ேற (very sharp in prediction). பாம்
ெவ�
�ரத்தி��ந்
மற்
உயிர்களி
நடமாட்டத்
உணர்ந்�ெகாள ஆற்ற உைடய�. பிற� எதற் அ�
சாத்தானி

வைலயிேல

வி�ந்த?

இைசக்

மயங்க

அ�ைமயானதினால. ஆரம்பத்தி சர்ப் ஊ�ம பிராணியாகப
பைடக்கப்படவில என் ேவதம விளக்�கிற (ஆதியாகமம
3:1). மிக�ம அழகான ஒ� விலங்கின சர்ப் (a very delicate,
subtle wild animal). ஆனால சாத்தானி சாீரமாக சர்ப் மாறிய
பிற�, ஊ�ம பிராணியான�; ேதவனின நியாயமான தீர்ப்பின
அதனால ெசவிடாகிப்ேபான.
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விலங்கினங் இைசக் அ�ைமயா�மா?
இந் 21ம �ற்றாண்� எல்ேலா� ஒத்�க்ெகாள்ளக ஒ�
சாதாரண

விஷயம

இ�.

மி�கங்க

இைசக்ேகற்றவண

ஆட்டே ேபா�ம மாய தந்தி உலகம, இன் நாம வா�ம
�மியா�ம. ஒ�வன இைத அைவக�க் கற்�க்ெகா�
ேவண்�.
இைதத்தா
சாத்தா
சர்ப்பத்த
கற்�
ெகா�த்தா.
பாவம ெசய்கி எவ�ம, அந் பாவத்திற
அ�ைமயாகி வி�கின்றா.
சர்ப்ப அப்ப�த்த. பாி�த் ேவதத்தி இப்ப வாசிக்கிேறா.
சாத்தா (�சிபர) ேதவ�ைடய ேதாட்டமாகி ஏேதனில அதாவ�
ேமாட்சத்த இ�ந்தவ (எேசக்கிேய 29:12-19). இைதப ேபான்
ஒ�

ேதாட்டத்ைதத்

உ�வாக்கியி�க

ேதவன

ேவண்�.

�மியி�ம

�சிபர

ம�ஷ�க்கா

�ரண

அழ�ள்ளவ,

ஞான�ள்ளவ, விசித்திரமா �த்திை ேமாதிரம (Symbol of
power and majesty). இவன சி�ஷ்�க்கப் நாளிேல, ேமள
வாத்தியங்களா,

நாத�ரத்தினா�

அபிேஷகம

ெபற்றவ.

இவன ஆராதைனத தைலவனாக இ�ந்தவ (Arch Angel). தனக்
அளிக்கப்ப

இைச

ஞானத்ை,

தவறாகப

பயன்ப�த்,

சர்ப்பத தன வைலக்� இ�த்�க்ெகாண். இைசயிேல
வி�ந்

சர்ப்

ெபற்�க்ெகாண,

ம�ஷாின

�பத்ைத�.

சாத்தா

ேதவனிடம

இ�ளின
ெபற்,

ேதவனின

இராஜ்ஜிய,
இந்

இைச

சாபத்ைத�,
ஆதி

�தல,

வரத்தினா

கட்டப்பட, எ�ப்பப்பட வந்�ள். சர்ப் �த்தி�ட
பைடக்கப்ப

தந்திரமா

பிராணியான�.

அதனால

பலர

சாத்தானி இைசக், இன்� உலகில தந்திரமா ஏமாற்றப்ப
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அ�ைமகளாக வாழ்கின்றார, இவைன �ாிந் ெகாள்ளாம.
ேதவன �திகளில அதாவ� பாடல்களி வாசம ெசய்� பாி�த்
ஆவியானவர. அவர� சாய�ல இ�க்� நம்�ைட ஆவி�ம,
ஆத்�மா� இந் உலகத்தி அ�த்தமா பாடல்களி, ேநரத்ை
கழித்�க்ெகா

இ�ந்தா,

யா�ைடய

�ணங்கை

அ�

உ�வாக்�? ஆண-ெபண உறைவக்�றித், வாழ்வி ெவற்ற,
ேதால்விகைள�, வ�த்தங்கைள, இயற்ை காட்சிகைள�
மாத்திர

சிந்திக்க�ண,

ேதவப்பிரசன்

இந்

இ�க்கா.

உலகத்தி

விரச�ம,

பாடல்களி,

�றாப்�,

ேகாப�ம,

சிாிப்�, ேசாக�ம, ஆட்ட�, ேவ�க்ைக�ம்த இ�க்�.
ஞானஸ்நானத்திற இதற்� என் சம்பந்?
சர்ப்பத் சாீரத்தி �லம �மியில �ைழந் சாத்தா, மனிதாின
வாழ்க்ைகய

தீைமயாகிப்ேபானா.

மனிதன

நன்ைமயா

ேதவைன மறந், தீைமைய அதாவ� சாத்தானி இச்ைசகை
பிறப்பிக, அ�தின�ம கர்ப்பேவதைனப்ப�கின. இப்ெபா�
பா�ங்க, ேதவன காயினிடம (first son of Adam) ேகட் ேகள்வ
எவ்வள உத்தமமான என்:
நீ நன்ை ெசய்தா ேமன்ைமயில்ைலே?
ேதவ

வார்த்ைதய

இேய�கிறிஸ்��க

கீழ்ப்ப�ந்தி�ந,

தன� ெசாந் சேகாதரன ஆேபைல (Abel is the second son of
Adam)
காயின.

ெபாறாைமயினால
ஆேபல

சமர்ப்பி,

ெகாைல

தாழ்ைமயாக

அவர�

நாமத்ை

ெசய்

தன்ை

இ�க்கமாட்ட
ேதவ�க்

ெதா��ெகாண்டா.

�ன்
ேதவன

தாழ்ைம�ள்ளவ�, தம� அன்ை அளிக்கின்ற. அதனால
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சாத்தா காயின மனதில ெபாறாைமைய உண் பண்ணினா.
���? ம�ஷன ெகாைலகாரன ஆனான. இன் ம�ஷரகள,
தங்க�க

பி�க்காதவர்க,

�லபமாக

ெகாைல 

ெசய்

வி�கிறார்க. இ� சாத்தானி �ணம ஆ�ம. சாத்தா மனித
சாீரங்கை
அழிக்�ம்ப�ய
இந்
உலைக
பாழாக்க
ைவத்தி�க்கின்.

ேதவைனத்ேத

தி�ம்�

இ�தயங்கை,

அதனால ேகாபமாக தாக்�கின்ற. ஏன ெதாி�மா?
நம்�ைட சாீரம, ேதவனாகிய பாி�த்தஆவியானவ
வா�ம ஆலயமா�ம.
சாத்தா

ேமாட்சத்த

ஏெனன்றா,

ேதவன

வா�ம
அவைன

கட�ைள

ெவ�க்கின்ற.

ேமாட்சத்ைதவி

�ரத்த

விட்டதினா. ஆைகயால ம�ஷைர, கட��க் விேராதமாக
தி�ப்ப, அவர்க �லமாக, அ�தின�ம கட�ைள நிந்திக்கின்.
இந் உண்ைமை
ெசால்�க்ெகா�க

அறியாத
மாயமான

ஜனங்க, இன்�
தந்திரங்க நம்ப

இவன
ேமாசம

ேபாகின்றார். நம்�ைட ேகாபேமா, ைவராக்கியேம, ேதவ
நீதிைய நிைறேவற்றாே! அதனால,
ேதவ நீதியாக சிந்தப்ப கிறிஸ் இேய�வின
இரத்தத்தின நாம எல்ேலா�ே க�வப்படேவண்.
நம்�ைட சாீரம, பிசாசிடமி�ந் பா�காக்கப்ப�வத, அ�
�த்த ெசய்யப் ேவண்�. சாீர ேதாஷம நீங் நீர ெதளிக்க
ெசால்கிற இந் உலகம. பாவம நீங் �னித ஆற்றி ��கச
ெசால்�கிற (no river or lake water can sanctify a human body &
soul). உண்ை என்?
சாபமான இந் �மியிேல, இேய�கிறிஸ் என் நாமம
ஒன் மாத்திரே ஆசிர்வாதமான மற்� �னிதமான�.
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சத்தி வழி எ�?
இேய�கிறிஸ் தண்ணீாி ��கி ஞானஸ்நான எ�த்தாெரன
ேவதத்தில வாசிக்கின்ேற. அவர வழியில நாம நடப்ப�தா
சத்தியமான. “சாீர பா�காப்”, நாம ெப�ம �தல ெவற்றியா�.
அதன்பிற நாம கிறிஸ்�ைவ ேபால ேதவ�க்� கீழ்ப்ப� ஒ�
நல் வாழ்க்ைக ஆர்வ�டன ெதாடரேவண்�. அப்ப
இல்லாம,

ம�ப��ம

நம்�ைட

ஆைசகைளேய

ெபாிதாய

நிைனத்தா, என் நடக்�?
சாத்தா, �தாஸ்காாிேயாத்த அதாவ� கிறிஸ் இேய�வின
சீஷராக இ�ந், ஒ�வ�ைடய உள்ளத்தி ��ந்தா என்
வாசிக்கின்ேற (�க்க 22:3, 21, 22 மற்� ேயாவான 13:26, 27).
இ� எப்ப நடந்த? இரட்சக இேய��டன �விேஷச ஊழியத்தி
பங்ெக�த இவன, பிசாசின எண்ணங்க� ெசயல வ�வம
ெகா�த்ததி

விைள�,

அபகாித்�ெகாண்ட.

சத்�
இங்ே

(Satan)
ஒ�

இவன�

விஷயத்ை

உடைல

ெதளிவாய்

ெதாிந்�ெகாள்�, நமக் நலமாயி�க்�.
எந் ஒ� மனிதனின சாீரத்�க் ���ன்ே, சாத்தா
அந் ம�ஷைன தன்ைனப்ேப மாற்றியா ேவண்�.
அதாவ� ஒ� மனிதனின ஆத்�ம ேதவைன ெவ�க்�ம்
ெசய்யேவண். அ�ேபாலேவ பாி�த் ஆவியான ேதவ�ம, ஒ�
மனித ஆத்�ம இேய�வின வார்த்ைதக ஏற்� ெகாள்�ம்,
ேவதத்ை ேபாதிக் ேவண்�. இ� ேதவ நீதியா�ம (Principle of
God). கட�ள தம� நீதியிேல விளங்�பவ. அவர தம� சத்தி
வார்த்ைதக அதனால நமக் தந்�ள்ள.
ேதவ வார்த்ைதயாக இேய�கிறிஸ், தம்ைம
ேபால நம்ை மாற்�ம் மாம் �பமானார.
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நாம இேய�கிறிஸ்�ை ஏற்�க்ெகாள்வ �லம, ேதவன ேபாில
அன் ெச�த்�கிறவர்கள ஆகின்ேறா. அவர� வார்த்
கைளக கற்�க்ெகாள்கிே. இைத ம�ஷராகிய நாமைனவ�ம
உணரேவண்�.
பிசா�ம அவன� அ�த் ஆவிக்�ட்ட
ஏன சாீரங்கைள ேத� அைலகின்றார்?
மனித ஆத்�ம ேதவ இராஜ்ஜியத்தி விைதக்கப் ேவண்�
ஒ� நித்தி ஜீவனின விைதயா�ம. ஆனால அ� இந் உலகிேல
ேதவ

வார்த்ைதகளின

பண்ப�த்தப்,

ேதவ

ஆவியிேல,

ஒளியினில வளர்க்கப ேவண்�. அப்ப உ�வா�ம (வள�ம)
ேபா�, ஒ� ஆராதைனக்கார (worshiper of God) பரேலாகத்திே
ேதவப்பிள் ஆகின்றா (�க்க15:10). �ாிய ெவளிச்சத்தி
ஒ� தாவரம வளர்வ�ேபா, மனித ஆத்�ம ேதவ ஒளியிேல
வள�ம

ேபா�,

பாவ

இ�ள

விலகி,

ெதய்

சிந்தைனக

ேதான்�கிற.
இதனால
ெதய்வசாய
ம�ப��ம
மனித
ஆத்�மா�க் ேதாற்�விக்கப்ப�க. இந் �னித பணிைய
(இரட்சிப்) ெசய்பவ, பாி�த் ஆவியான ேதவனாவார.
ம�ஷராகிய நாம அைனவ�ம, நம்�ைட �ய சிந்தைனகைள�,
ஆைசகைள�ம மாத்திர ைவத்தி�க் ஒ� வாழ்க்ைக, ேதவன
ேமாட்சத்தி எ�த் ெசல் ��யா�. சாத்தா நாம ேமாட்ச
ேபாவைத வி�ம்�வதில். அதனால அவன ம�ஷ�க்
கற்�த்த தீைமயான காாீயங்க:
 தவறான வழிபாட் �ைறகள
 காலத்ை �ண�க்� ெபா�� ேபாக் அம்சங்
 ெகட் பழக்கங்
 தவறான உற�கள
 ெகட் வார்த்ைத
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 ெபா�ளாைசகள
 பிாிவிைனகள
இன்� பல.
இைவ யா�ம இந் உலகத்�க்�ாியைவ ஆ�ம. அதனால
இைவகைள வி�ம்�கி ம�ஷர்க, தங்கள ெதய்வங்க இந்
உலகத்தி
ெபா�ள்களா
பல
பண்ணிக்ெகாள்கிறா.
ஆைகயால

உ�வங்களி
உண்
யா�ைடய
�ணத்ை

வி�ம்�கிேறாேம, அவைரேய நாம ெதய்வமா வணங்�கிேறா.
நம� ஆத்�ம ெசாற் காலம இந் உலகத்தி இ�க்கப்ேபாகி
(100 plus years?). அதனால சிற்றின வாழ்க்ைக நாம ெபாிதாய
நிைனக்கக்�ட. இந் உலைக கடந்�ேபா� ேநரம, நாம
ெகாண்
ேபாவ�,
நம�
�ணங்கைளத்த.
அதனால
உணர்வைடேவா இப்ெபா�. அ� நம� நித்தி வாழ்க்ைக
நல்ல.
இேய�கிறிஸ் நம்மி நற்�ணங்க உ�வாக்� நல்
ெதய்வ; எப்ப�ெயன்ற, கர்த்தராக இேய�ைவ உன
வாயினாேல அறிக்ைகயிட, ேதவன அவைர
மாித்ேதாாி��ந எ�ப்பினாெரன உன இ�தயத்தி
வி�வாசித்தா இரட்சிக்கப்ப�, (ேராமர 10:9).
ேதவன அ�ப்பி அவர� ெசாந்த �மாரனாகிய இேய�வின ேமல
வி�வாசமில்லாம, பிதாவாகிய கட��க்� பிாியமாய இ�ப்ப
ம�ஷ�க் �டாத காாியம. இேய�விடம வ�கிற ஆத்�ம, ஜாதி,
மதம,

மற்�

விட்�வில�கிற.
ேதைவப்ப�கிற.
�ப்பி�ம்ேப,

உலகத்தி

எல்ல

தீய

பழக்கங்கைள

இதற்
ெகாஞ்ச
காலம
இேய�வின
நாமத்தி
ேதவ�ைடய

ஒளி

நம்ேம

நிச்சயமாய
கட�ைள
பிரகாசிக்கிற.

அதினால இந் உலகத்தி ெகட் �ணங்களி ேவதைனைய
நம்மா உணர��கிற�. கட�ைள அப்ப, பிதாேவ என்றைழக்
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பாக்கிய ெபற்றவர் ம�ஷர்க. நித்தியமா நாம, நித்தி
காலமாக
இந்தப்�மிய
வாழ
��யா�.
கர்த்தராக
இேய�கிறிஸ்

நம

வாழ்க்ைக

கட்டாவிட்ட,

இந்

உலகத்தி நம்�ைட ஆைசகளினால கட்டப்ப வாழ்க்,
ேமாட்சத்த வா�ம த�திைய இழந் ேபா�ம.
நம்�ைட

�ணங்க

நமக்

பி�க்கலா,

��ம்பத்தி,

நண்பர்க�, உற்றா, உறவினர்க�க, ஏன ேதசத்திற் �ட
பி�க்கலா. ஆனால நம்ைமப்பைட ேதவ�க் பி�க்�
ப�யாக நம்�ைட வாழ்க் இ�க்கின்ற என் பார்க
ேவண்�. நாம ஒ� அ�த்தமா வாழ்க் நடத்திக்ெகா,
பாி�த்தமா

வா�ம

ேதவைன

வணங்�ம்ேப,

அவர

நம�

வணக்கத் ஏற்�க்ெகா ��யா�. உள்ளத்த உண்ைம�,
ேபச்சி �ய்ைம�, ெசய�ல ேநர்ைம� இ�க் ேவண்�.
ேதவ�ைடய பார்ைவயி நாம ஒவ்ெவா�வ� நீதிைய நடப்பிக
ேவண்�.
நம் வழிகைள சிந்திப்பதால் �ணமைட;
இதயத்ைத ேநசிக்�ம் பாி�த்தர் இ,
உத்தம �ணத்தினால் ெசாந்தமாக்.
இதயம் பல வழிகைள ேயாசிக்�- நம�
பார்ைவயிலஅைவ �த்தமாய் ேதான;
ஆனால் கர்த்தராகிய இேய�வால,
ம�ஷாின நைடகள் சத்திய பாைதக்� தி�.
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உன் ஆத்�மாவின் விைல

?

6

கர்த்தராக இேய�கிறிஸ் நம்ைம பார்த இப்ப ேகட்கின்ற:
ம�ஷன உலகம ��வைத�ம ஆதாயப்ப�த்த
ெகாண்டா�, தன ஜீவைன நஷ்டப்ப�த்தி
அவ�க் லாபம என்? தன ஜீவ�க் ஈடாக
ம�ஷன்என்னத்ை ெகா�ப்பா? (மத்ேத 16:26).
அன்பானவர்க, நாம வா�ம இந் �மியின ெமாத் விைல
என்னவா இ�க்�? அப்ப ஒ�வர �யற்ச எ�த், இந்
உலகத்தி�ள

எல்ல

ெபா�ள்கைள�,
கைள�ம,

ேதசங்களி

நிலத்ைத�,

வியாபாரத்தளங்கைள,

நிலத்தி

ெதாழிற்சாை

ம�ஷாின சம்பளங்கைள, �� வாசல்கைள�,

கணக்கிட, அதற் ஒ� விைலைய நிர்ணய ெசய்கிறா என்
ைவத்�க்ெகாள்�ே; இைவகளின ெமாத் மதிப் எவ்வளேவ,
அைதக்காட்� மிக�ம் விைல அதிகமான�, ஆண்டவராகி
இேய�கிறிஸ்

நமக்�

தந்தி�க்

ஜீவன,

அதாவ�

நம�

ஆத்�மாவா�. உலக ஆஸ்த நம்�ைட ஜீவைனக காப்பாற்ற.
சாீரத்தி ஏற்ப� ேநாய்கை �ணமாக் பணம உதவலாம.
ஆனால ேதவ உணர்வற ஆத்�மாை என் ெசய்யலா? இைத
அறிந்�ெகாள, கர்த்தராக இேய�வின வார்த்ைதக நாம்
ேகட்கேவண். ேதவ�ைடய ஞானத்ைத�, கிறிஸ் இேய�ைவ
அறிகிற அறிைவ�ம நாம அைடயேவண்�.
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ேதவனாகிய

கர்த்,

நம்�ைட

சாீரத்தி

விைதத்தி�க்

ஆத்�மாைவ காப்பாற்�ம்ப�, ஒ� மாெப�ம திட்டத் 2000
வ�டங்க�க �ன், இந் �மியில ெதாடங்க இ�க்கின்ற.
ஆண்டவராகி இேய�கிறிஸ்�வி சி�ைவ மரண�ம, �ன்றா
நாள நடந் அவாின உயிர்த்ெத�த, இந் �னித திட்டத்த
அஸ்திபாரமா�. இ�தான இரட்சிப்ப திட்டமா�. இதில
பங்ெக�க்�ம்ப� எலேலாைர�ம ேதவன அைழக்கின்ற.
இரட்சிப திட்ட எ�வைர ெதாட�ம?
ேதவனால

�ன்�றித்தவர

அைனவ�ம

காப்பாற்றப்

வைரயில. அதனால ேதவ சத்தத்தி ெசவி ெகா�ப்ேபாம? இந்
இரட்சிப் த�ப்பதின்�, �ன்மார்க்க பிசா�ம (Satan),
அவன� �தர்க� ெகாஞ்ச காலம தங்கள தண்டைனயி��ந
தப்பித்�க்ெகாள்�கிற. நித்தியமா எாி�ம நரகாக்கிை
இவர்க�க்க காத்தி�க்கின. இவர்கை நம்�வதா நமக்
என்

பிரேயாஜனம;

ஒன்�மில்ைல.

நா�ம

இவர்கேளா

ேசர்ந நியாயம தீர்க்கப்ப�ே.
அநியாயம ெசய்பவ இன்� அநியாயம ெசய்யட்;
நீதிைய நடப்பிப்பவர இன்� நீதிைய ெசய்�ங்;
இேதா சீக்கிரமா வ�கிேறன, அவனவ�க்�ாி பலன
என்ேனாேட� வ�கிற�,
என் நம ஆண்டவராகி இேய�கிறிஸ் �றியி�க்கின்ற.
ஆவிேய உயிர்ப்பிக்க
ேதவ�ைடய ச�கத்ை விட் �ரத்தப்பட்டவ சாத்தா�
அவன� �ட்ட� என்� பார்த்ேத. இவர்கை அந்நி
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ேதவர்க என் பாி�த் ேவதம ��கின்ற. இவர்க ம�ஷாின
ஆத்�மாக்க ெக�த், தீைமயான காாீயங்கைள�, பழக்
வழக்கங்கைள கைடப்பி�க்�ம அவர்கை கட்டாய
ப�த�கினறார்க. ஆைகயால தண்ணீாி ��கி ஞானஸ்நான
உடேன எ�ப்ேபா; நம்�ைட ஆத்�மாை பா�காப்ேபா.
ேதவன� பிள்ைளயா மா�ேவாம. அதனால ேதவன� ஆத்�
பா�காப்
திட்டத்த
இன்ே
ேச�ேவாம.
கண்களா
பார்க்க��ய

ெதய்வத்,

இ�தயத்தி

உண�ேவாம.

அவ�ைடய சத்தி வார்த்ைதக கற்�க்ெகாள்�ே. ஆவிேய
உயிர்ப்பிக்க,

மாம்

சாீரமான�

கைடசியில

ஒன்�க்

உதவா�. கர்த்தராக இேய�கிறிஸ்�வி வார்த்ைத ஆவி�ம,
ஜீவ�ம உைடயதாய என்� இ�க்கின். அதனால அைவகள
நம�ைடய ஆத்�மாை ஜீவனிேல  உயிர்ப்பி, ஆவிக்�ாி
உணர்�கை நமக்�ள்ளா ேதாற்�விக்னற�.
கிறிஸ்�வி ச�கம நமக் இன்ப�, பிாிய�ம,
சந்ேதாஷ�, சமாதான�மான�.
ஆத்�மாவி �ணங்க
ஆத்�ம ஆவியின சாீரமா�ம (Spiritual body) அதனால அ�
ஆவிக்�ாி உணர்�கை உ�வாக்� ெபலன ெபற்ற. ஆயி�ம
நன்ை-தீைம பாைதயில, சாீரம மிக �க்கி பங் வகிப்பதா,
ஆத்�ம சாீர உணர்ச்சிகைள ேதாற்�விக் நிைலக்�
தள்ளப்பட்�.
நாம
கற்�க்ெகாள
இேய�வின
வார்த்ைதகள ஆவிக்�ாி உணர்�க உண்டாகிற: அன்,
சந்ேதாஷ,
வி�வாசம,

சமாதானம,
சாந்த,

நீ�யெபா�ைம,

இச்ைசயடக்,

தய�,

நற்�ண,

இப்ப�ப்பட்டைவகள

(கலாத்திய 5: 22, 23). மாறாக இந் உலகத்தி வார்த்ைத
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மாம்சத்த உணர்�கைள �ண்�கிற: விபசாரம, ேவசித்தன,
அ�த்த,

காமவிகாரம,

விக்கிர

ஆராதைன,

பில்��னிய,

பைககள, விேராதங்க, ைவராக்கியங், ேகாபங்க, சண்ைடக,
பிாிவிைனகள, மார்க்கேபதங (பல  மதங்க), ெபாறாைமகள,
ெகாைலகள,

ெவறிகள,

களியாட்�க

�தலானைவகளா�ம

(கலாத்திய 5: 19-21).
நாம கற்�க்ெகாள வார்த்ைத நமக்�ள்ள பலவித
எண்ணங்க
உ�வாக்�கின்.
அப்ப�ெயன்ற
எந்
வார்த்ைதகள அ�ப்பைடயி நம்�ைட சிந்தை வாழ்
(thought

life)

அைமகினறேதா,

அதற்ேகற

நம்�ைட

ஆத்�மாவி நிைல�ம அளவிடப்ப�.
ேதவன ஆவிகைள நி�த்திப்பார்னறவர;
இ�தயத்ை ேசாதித், நிைன�களின
ேதாற்றங்கைளெயல் அறிகினறவர.
ஒ� நிைன� விைதக்கப்ப (thought state), மனதிேல (processor)
உ�ப்ெபற்�விட்

(image

state),

அ�

உணர்ச்சிகள

ெவளிப்ப� இடம்தா ஆத்�ம. நம்�ைட �ணங்க, நாம யார
என் உலகிற் நம்ை ெவளிப்ப�த்.
கர்த்தராக இேய�கிறிஸ் ேதவ�ைடய அன்பி
�ணங்கை இந் உலகத்திற ெவளிப்ப�த்திய.
எந்

ஒ�

மர�ம

அதின

கனிகளால

அறியப்ப�

என்றா

இேய�பிரான. ேம�ம நல் மரம ெகட் கனி ெகாடா�, ெகட்
மரம நல் கனி தரா� என் சத்தியத்ைத ெவளிப்ப�த்
உள்ளா. �ட்�தாில ் அத்திப்பழத்ைத ே �டத்தனமா�.
உள்ளத்ைத ஆராய்ந, உண்ைம ெதாி�; சத்தியத்ைத அறிந்த
சத்தியம் நம்ைம வி�தைலயா.
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ஆவியின பங் என்?
ஆவி என்ப, ஆத்�ம ��வ�ம பரவி�ள் உயிர ஆ�ம
(operating

system

with

inbuilt

memory).

இந்

�னிதமான

அைமப்�க ெசாந்தக்காரர இ�வர உண்.
• ேதவ வார்த்ைதயான (Word of God: Jesus Christ)
• ேதவ ஆவியானவர (Spirit of God: Holy Spirit)
இந் இ�வாின (The two arms of God) �ைண�டன, ஒ� ஆத்�ம
தன�

உலகப்பயணத்

�வக்கினா,

அ�

உ�வாக்�

பண்�க, கர்த்தா கட்டைளகை நிைற ேவற்�வதா இ�க்�
(System commands are our characters). அப்ப�யில்ைலெயன்,
ஆவி ெசத் நிைலயைட�ம. இ�ேவ ேதவசாய�ழந் நிைலயா�ம,
அதாவ� ேதவ கட்டைளக�க �றம்பானதா இ�க்� (Spiritually
dead state).
பிற� எப்ப நாம உயிர வாழ்கிேறா?
நாம இந் சாீரத்தி உயிர வாழ, உலகத்தி ெபா�ள்க அவசியம.
இ�

எல்ேலா�க்

ெபா�வான�.

ஆனால

நித்தியகாலமா

ஜீவிக், வார்த்ைத ேவண்�. கர்த்தராக இேய�கிறிஸ்�ே
நித்தியஜீவனி வா�ம நம்�ைட ஆண்டவ. இவ�ைடய
வார்த்ைதக
நம்�கிறவர்,
ஜீவனிேல
என்ெறன்
பிைழப்பார்.
இந்
ேமாட்
வாழ்விற்க
தங்கை
அர்ப்பணிப்பவ யாவ�ம இ�க்கமா வாசல வழியாக
உட்பிரேவசிப்பவர.
மாறாக
ேகட்�க்
ேபா�ம
வழி
விசாலமானதாக இ�க்கின். இதில அேநகர வி�ப்பத்�
பிரேவசிக்கின்ற. இந்தப்பாைதய நம� ஆத்�ம ெகட்�
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ேபாவதற் ேதைவயான அைனத் விஷயங்க� உள்ள.
இைவகைள
உண்டாக்
ைவத்தி�ப்பவன்
கட��க்
எதிாியாகிப்ேபா சாத்தா என்பவ. நாம கண்களா கா�ம,
சாீரத்தா உண�ம மற்� ெசவிகளால ேகட்� பல உலக
விஷயங்க (மனித கற்பைனகளா சினிமா, கைதப்�த்தகங,
அறிவியல, மற்� வாழ்க் வரலா�கள) பாட்�க்கைதகளா,
பிற�
நாளைடவில
அைவ
ேவதங்களா
இந்
உலகில
க�தப்ப�கின். நம� ஆவிைய இப்ப�ப்ப உலக அறிவினால
(knowledge of this world is demonic)

ேபாஷித் வந்தா, அ�

ேதவ ஞானமின்ற (wisdom of God), ேதவ சாயைல (likeness of
God) இழந், உலக சாயைல (self image) ��வ�ம ெபற், உலக
காாியங்கை �றித் அதிகம சிந்திக ஆரம்பிக்.
ஆத்�ம உலக உணர்ச்சிகள நிரப்பப்ப�ம்ே,
ஆவி�ம அப்ப�ே உலைகேய சார்ந இ�க்�.
ஒ�

மனிதனின

சாத்தானி

(son

ஆவி
of

ெபால்லாததா
devil)

மா�ம்ேபா,

பிள்ைளயாகிறா.

அவன

அப்ப�த்த

�தாஸ்காாிேயாத் தன� மனைத �த�ல சாத்தா�க
விற்�ப்ேபாட்.
ஏெனன்றா
அவன
இந்
உலக
வாழ்க்ைகக் மட்� இேய�ைவ நம்பியி�ந்த.
எப்ெபா� சாத்தா ஒ�வைரத தாக்�கிறா?
இேய�கிறிஸ்�வி காலத்தி �ேதயா ேதசம ேராம�ைடய
ஆட்சியி கீழ இ�ந்த. �தாஸ்காாிேயா� ஒ� ச�தாய
மாற்றத்
வி�ம்பியவனா
எதிர்பார்
காத்தி�ந்த.
கிறிஸ்�வி ேபாதைனகள அவ�க்� இரட்சிப்ப அ�பவத்ை
ெகாண் வரவில்ை. அவைரப்ேபாலே தா�ம அற்�தங்க
ெசய் ச�தாயத்தி ெபாிய மாற்றத் ஏற்ப�த ேவண்� என
கன� காண ஆரம்பித்த; ெபா�ளாைச அதேனா� ேசர்ந
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ெகாண்ட. இ� ஒன் ேபா�ேம, சத்���க, ஒ� ஆத்�மாை
�ரட் எ�ப்பதற.
நம� கற்பை வாழ்ை நாசம பண்� ேமாசக்கார
சாத்தா; அதனால தவறான சிந்தைனக உயிர
ெகா�ப்ப பாவமா�ம.
ஆைகயால்தா

ேதவன

நமக்

ேதைவயான

எல்ல

கற்பைனகைள� ேவதமாக (Bible) ெகா�த்தி�க்கின். மனதில
தவறான எண்ணங்க� இ�ந்தவ �தாஸ்காாிேயா. அதனால
கிறிஸ்�ேவா அவன ஜீவித் வந்�, அவர� வல்லைமயா
வார்த்ைத அவன� உள்ளத் ெதா�வதற், அந் ெகட்
எண்ணங்க ெப�ந்தைடயாகி ேபான�. இவன� ஆைச
�மிையச
சார்ந்தி�ந.
அ�
சாத்தா�க
மிக�ம
பிாியமாயி�ந்த. �தாஸ்காாிேயா� இேய�வின சீஷன்தா;
அவேரா� �விேசஷ ஊழியத்தி இவன் பங்ெக�த்தவன்;
ஞானஸ்நான

ெபற்றவன்த.

ஆனா�ம

அவன�

ஆத்�

வாஞ்ை, உலக வாழ்ைவ சார்ந்தி�ந. சாியான இடத்தி
இ�ந்தா�, �ைறயான வழிபா� ெசய்தா�, ஆத்�ம ேதவ
திட்டத் உணராவிட்டா, அ� பலன ெகா�க் ��யாதப�,
சாத்தா

பல

தைடகைளக

ெகாண்

வ�வான.

இதற்

�தாஸ்காாிேயா� ஒ� சாட்சியா இ�க்கின்ற. இன்ைறக,
நம்மி பல�ம இந்த �ழ்நிைலயி இ�ப்பை உணரேவண்�.
எனேவ, ேசார்ந்� ேபாகாமல் நற்கிாிையகைள ெசய்ய நாம
ேவண்�; இேய�வின் ேம�ள்ள வி�வாசத்ைத காத்�க்ெ
ேவண்�. ேதவன் நம்ைம என்ெறன்�ம் விசா, ஆதாிக்கிறவ,
என்பைத ஒ� ேபா�ம் மறக்க ேவண.
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ஆத்�மாே... ஆத்�மாே...
நீ ேபா�மிடம ெதாி�மா?
நித்தி ஜீவ�க் ெசாந்தமா
இேய� ேதவைனேய ெதாி�மா?
சாீரத்தி ெதால்ைலக ��ந் ேபா�ம,
ஆத்�மாவல �ன்பங் ெதாடர்ந நிைலக்�,
��வில்ல இராஜ்ஜிய உனக் உண்ே,
அ� நன்ைமயில - இல்ை தீைமயிலா
உன ���தாேன.
உண்ைம�ள நீ உணர்வதினா,
ேதவ சாயல ெவளிப்ப�ே;
ஜீவகிாீடேம அைடந்திடே,
சி�ைவ அன் கிைடத்தி�ே;
ஆத்�மாே... ஆத்�மாே ...

ஆத்�மாவி ெசாந்த
நித்தியமான
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நம் எண்ணங்கள் உ�வாக

7

ேதவ சாயைலயா?

சற்ே சிந்திப்ேப!. இேய�கிறிஸ் தம்�ைட மரணத்ைத
�றித்

ேபச

ஆரம்பித்த�,

�தா�ன

எண்ணங்க

மாறிப்ேபான. இனி இவரால தன வாழ்க்ைகய எந்தவி
பிரேயாசன�ம
இல்ைலெயன
எண்ண
அவைரக்காட்
ெகா�க்க திட்டமிட்ட. அதனால தனக்� ெபாிய லாபம
கிைடக்�ெமன நம்பினா. இ�ந்தா�, தம�  மரணத்திற்
�ன்� நடந்த இர� பந்தி,
�ணிக்ைகை

ெகா�க்�

இேய�கிறிஸ்

வைரயில,

சாத்தானா

ெராட்
�தாஸ

காாிேயாத்தி சாீரத்�க் �க��யவில்ை.
ேதவைன நாம மனப்�ர்வம மறக்� ேபா�, அவர
நம்ை �ன்மார்க்கன ஒப்பைடத வி�வார.
�தாஸ்காாிேயா� தன� �யாதீனத்ை (free will), சாத்தா�க
விற்�ப்ேபா ஒ� வி�வாச �ேராகியாவான. இன் நம்மி
எத்தை ேபர இவைனப்ேபா வாழ்ந்�ெகா இ�க்கனேறாம?
நம்மி

பலர

ஞானஸ்நான

ெபற்,

சாீர

பா�காப்ை

அைடந்தி�ந்தா, சாீர ஆைசக�க், நம்ை ஒப்�க்ெகா�
ஒ� மாம்சீ கிறிஸ்தவரா (Carnal Christian) வாழ்ந வந்தா,
காலப்ேபாக்க

நாம

�தாஸ்காாிேயாத்

ஒன்�க்
ேபால

பிரேயாசனப்படாம,

அழிந்�ேபா

வாய்ப்�.

ஆைகயால, சாீர ஞானஸ்நான பா�காப்ை ெகா�க்கிற என்ப
உண்ைமதா; ஆனா�ம நாம ேதவ சாயலாய மாற அ�த்
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ெபறேவண்� ஒ� �க்கி ஆவிக்�ாி ஞானஸ்நான (Spiritual
baptism) வாக்களிக்கப்பட்�� மனதில் உணர்ந ெசயல்ப
ேவண்�.
கர்த் த�ம ஞானஸ்நான
ேதவன

பாி�த்

ஆவியாக

இ�க்கின்ற

என்

பார்த்ேத.

நம்�ைட உயிர அதாவ� ஜீவன, இந் ேதவன தந் ஆவியா�ம.
ம�ஷ�ைடய ஜீவன ேதவனாகிய கட�ள தந்
தீபமாயி�க்கின்.
ஒ�வ�ம ேசரக்�டா ஒளியினில வாசம ெசய்�, பிதாவாகிய
ேதவனிடமி�ந் �றப்பட வ�ம பாி�த் ஆவியானவ�டன,
நம்�ைட ஆவி சமாதானமைடந், ஆவியின ஒ�ைமப்பாட்
காத்�க்ெகா ேவண்�. நாம இேய�கிறிஸ்�ை இரட்சகரா
ஏற்�க்ெகா, அவைர ேநாக்க விண்ணப் ெசய்� ேநரத்தி,
ெதய்� பிரசன்னத்த நிரப்பப்ப�கின்ே. இ� ேதவனாகிய
கர்த் த�ம ஞானஸ்நானமா�. இ� இரண் வைகயாக
காணப்ப�.
• பாி�த்தாவியி ஞானஸ்நான
• அக்கினியி ஞானஸ்நான
(ஏசாயா 28:11, 12; 55:1; 1 ெகாாிந்திய 12:7-13;14:2)
பிதா, �மாரன, பாி�த்தாவியி நாமத்தி மனிதன தண்ணீாி
ெபற்�க்ெகாள ��க் ஞானஸ்நான, அவன� சாீரத்ை
பா�காக் உத�ம. ேதவன, நம்ை �த�ல இந் உலகத்தி��ந
பிாித�,

அ�த்தமானை

அதாவ�
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சாத்தானி

இச்ைசகை

ெதாடாமல, அவ�ைடய உன்ன ெபலத்திற்க காத்தி�க்�ம
��கின்றா. எதற்கா?
ேதவன வாக்களித்தி�க பாி�த் ஆவியின ஞானஸ்நானத்
ெபற்�க்ெகாள்வதற. இ� ஆத்�ம சம்பந்தமா. ஆத்�ம
ேதவசாயைல

அைட�ம

நிைலயா�ம.

அப்ப�ெயன்ற,

நாம

கர்த் த�ம ஞானஸ்நானத் நிச்சயமா ெபறேவண்�. இந்
உன்ன

ெபலத்ை

ெபற்

உடன,

ஆவிக்�ாி

�த்த

ஆரம்பமாகிற. தீைமயான இந் உலக வார்த்ைதக, நாம
ெவ�க்

ஆரம்பிக்கின்ே;

வார்த்ைதக

தின�ம

நன்ைமயா

தவறாமல

இேய�வின

கற்�க்ெகாள்�கிே.

அதனால ஆைசகள மைறயத ெதாடங்�கிற; அன் நம்மி வளர
ஆரம்பிக்கின. ேதவன தம� பிள்ைளக�க இரண் விதமான
ஆசிர்வாதங்க
ைவத்தி�க்கின்.
ஆசிர்வாத
என்ப
ஆவிக்�ாி விஷயம ஆ�ம (III ேயாவான 2).
• �தலாவதாக, தங்க ெசாந் வாழ்க், ��ம்ப, மற்� சக
ம�ஷைர ேநசிக்� காாியங்களி பாி�த்தமா இ�ப்பதற
பாி�த்தாவியி அபிேஷகம (வி�வாசம வளர இ� உத�கிற�).
• இரண்டாவதா, கட்�ண்டவர் வி�விக்க�, ெபால்லா
பிசாசின ஆவிகைள விரட்ட�, ேநாய்கை �ணமாக்க�,
�விேசஷம

அறிவிக்க�,

கர்த்

த�வ�

அக்கினியி

அபிேஷகம (இ� ேதவ இராஜ்ஜிய வளர உத�கிற�).
ேதவ�ைடய ஆத்�மாவாகி பாி�த் ஆவியானவாின மன�ம,
நம்�ைட ஆத்�மாவி மன�ம ஒற்�ைமயைடந, ஆவியின
ஒ�ைமப்பாட்

காத்�க்ெகாள்,
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ெதய்�

நிைலைய

அைட�ம பாக்கியமா�.
�க்தியைடகிற.

இதனால

நம்�ைட

வாழ்க்

ேநாய்க பாவத்தி ெவளிப்பா�க
ேநாய்க நம சாீரத்திற்�ள் வ�வதற் �க்கி காரணம,
இச்ைசக, சாபங்க, பாவங்க. ெகாண் வ�பவர்க பிசாசின
ெபால்லா ஆவிக்�ட் ஆ�ம. ஆமாம, மனிதன ஏேதனில
ேநாயின்ற �கமாய வாழ்ந்த. அவன ஆ�ம அதிகாரத்ை
இழந்த�, பா�ம ேநாய்க்கிாிமி அவைனத தாக் ஆரம்பித்.
இதனால அவன� ஆத்�ம, ஆவி, மற்� சாீரம �ன்றி�
ேவதைன. இப்ப ஒன்�க் உதவாத நம்ைம ேத�த்தா
கர்த்தராக இேய�கிறிஸ் வந்தா. ஒன்�மில்ல நம்ை, தம�
சி�ைவ

மரணத்தினாே,

ேதவேனா�

இைணத்,

தம�

உயிர்த்ெத�த�னா நித்தி ஜீவ�க்� பிைழத்தி�க்�ம
ெசய்தி�க்கின்.
அவர
த�ம்�களா
�ணமாகின்ேறா.
கிறிஸ்��க் பிைழத்�ள நாம, ெவற்ற சிறந்தி ேதைவ
ஆவிக்�ாி ஆசிர்வாதங். த�பவர ேதவ ஆவியானவர. இந்
பாவமான உலகிேலேய, தம� பிள்ைளக பாி�த்தமா வாழ்வதற
ேதவனளித்தி�க்

அற்�தமா

ஆசிர்வாதங்க

ெபற்,

அவ�க் சாட்சியா நாம ஜீவிப்ேபா. ேதவசாயலாய மாறி,
ேதவேனா� காலத்ை ெசலவி�ேவாம.
இேதா கைடசி நாட்களி, சாீரத்தி வா�ம ம�ஷர
யாவர மீ�ம, ேதவன தம� பாி�த் ஆவிைய ஊற்ற
அவர்கள ஆத்�மாை �த்த ெசய்ேவ, என்
ெசால்�கின்ற (ேயாேவல 2: 28, 29).
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யார ஞானஸ்நான ெபறேவண்�?
ம�ஷாின சாீரம ஆதாமின கீழ்ப்ப�யாைமயின உண்டா,
ஆண-ெபண உறவினால உ�வாகின்ற என் அறிந்ேதா. இந்
சாீரம

தாயின

கர்ப்பத்

க�வாக

இ�க்�ம்ேப,

ஒன்�

அறியாமல இ�ந்தா�, இந் உலகத்தி வாழ்க்ைக ெதாடங்க,
நன்ை-தீைமைய

கற்,

ேதவைனத

ேத�ம

எண்ணமின்

காலத்ை கழிக்கின். அதனால, கட�ள தந் ஆவி�ம, அதில
நாம கட்� �ணங்க� வா�ம நம சாீரம அ�த்தப்ப�கி.
இ�தான உலகத்தி சாயலா�ம.
எனேவ, நன்ை-தீைம ெதாிந் யாவ�ம, தங்க கீழ்ப்ப�யாைம
ஒப்�க்ெகா,

தண்ணீாி

�ழ்க,

பிதாவாகிய

ேதவன,

இரட்சகராகி இேய�கிறிஸ் மற்� பாி�த் ஆவியானவாின
நாமத்தி சாீர �த்தமைட�ம், ஞானஸ்நான ெபற்� ெகாள்
ேவண்�. இ� ஒன்� மத சடங் அல். ேதவ நீதிைய
ஒத்�க்ெகாள ஒ� நிகழ்ச்சியா.
மனித சாீரத்தி வா�ம நம்�ைட ஆத்�ம ேமாட்ச
ெசல் ேவண்�ெமன்ற, அ� ேதவ ஆவியானவாின
பிள்ைளயா ேவண்�; அதாவ� ஒளிைய தாிசிக்
ேவண்�. இேய�ேவ அந் ேதவ ஒளி.
ஆைகயால சாீரத்தி வா�ம யாவ�ம, பாி�த் ஆவியாக ஜீவிக்�
ேதவைன, இந் உலகத்தி �மக்கேவண். அப்ெபா�, அவர
நாம இந் சாீரத்ைதவிட பிாி�ம ேவைளயில, நம ஆத்�மாை
�மந் ேமாட்ச அைழத்� ெசல்கின்ற. அங்ே நாம நித்தி
காலமாக

ேதவனின

ஒளியில

ெப�கின்ேறா.
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ஜீவிக்�

பாக்கியத்

ேமாட்சம் ேபாக என்ன ெச

8

ேவண்�?
நிச்சயமா
நாம
ஆைசப்ப�கிேறா.
சிலராகக

எல்ேலா�ே
ேமாட்ச
ேபாகத்தா
ஆனால அதற்கா ஆயத்தப்ப�கிறவர

காணப்ப�கிறார்.

ெப�ம்பான்ைமயி,

இ�

கட�ளின ெசயல என் நிைனத், கவைலயற் இ�க்கின்ற.
ேமாட்சத்த வா�ம கட�ள்தா, யார அங்ே வந் ஜீவிக்
ேவண்� எனத தீர்மனிக்கிறவ. ஆனா�ம, அதற்கா த�திைய
ம�ஷராகிய நாம இந் உலகத்தி ெபற்�க்ெகா ேவண்�
என், அவர தம� சத்திய பாைதைய ஏற்ப�த்தியி�க்கின.
இந்த

பாைதைய

�மியில் அைமத்தவர்த

ஆண்டவராகி

இேய�கிறிஸ். அவர �ன் காாீயங்க, நம வாழ்க்ைகய
நிச்சயமா நடந்ேதறியா ேவண்� என் ��கின்றா.
 மனமாற்ற
 தண்ணீாி ��கி ஞானஸ்நான
 கட�ளின பாி�த் ஆவியானவ�டன சமாதானம ெப�தல
ம�ஷர்க ஏன மனமாற்ற அைடய ேவண்�?
ேதவ�ைடய வார்த்ைதக� கீழ்ப்ப�யா, வாழ்க் நடத்�
ம�ஷர்க
மனமாற்ற
அைடயேவண்�.
ஏெனன்றா
�யசிந்தை
ெசயல்கைள�

ேதவ�க்

விேராதமான

ம�ஷ�க்�ள்ளா

எண்ணங்கைள,
ேதாற்�விக்கின.

கட�ளின அன்பினா உ�வாக்கப்ப நம� ஆத்�ம, இந்
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உலகத்தி ஆைசயினா�ம, இச்ைசகளினா� கைறப்பட, ஒ�
�யநலமான வாழ்க்ைக நடத்�கின். சக மனிதைர ேநசிக்
��யாமல, சண்ைட� ேபாரட்ட�, ெவற்றி� ேதால்வி�
மனித வாழ்க்ைகய காணப்ப�கின். அழி�ம இந் சாீரத்தி
நித்தியமா

ஆத்�மாை

உைடய

நாம,

ெகாஞ்ச

நம்ைம

தாழ்த், ஆண்டவராகி இேய�வானவர ெசால்�கி உண்ைமை
கா� ெகா�த் ேகட்� ேவைளயில, மனமாற்ற அைடகினேறாம.
�யசிந்தைனை ஒ�க்கிவிட ெதய் சிந்தைனை
எ�த்�க்ெகாள்வ� மனமாற்றமா�. அதாவ� இந்
உலகத்தி வார்த்ைதக தவிர்த்�வி ேதவ�ைடய
வார்ைதகை கற்�க்ெகாள்வத.
�யசிந்தை, பாவத்ை நம்�ைட வாழ்க்ைகய ெகாண்
வ�கின்ற. அதாவ� ேதவ�ைடய நீதிக்� உண்ைமக்
�றம்பா நம்ைம சிந்திக் �ண்�கிற. இதன விைளவாக
��ப்�
விஷயங்கைள
கற்�க்ெகா
தின�ம
நாம
பிரயாசப்ப�கிேறா. அதனால ம�ஷர்க, கல்வ அறிைவப
ேபாற்ற,

ேதவனின

ஞானத்ை

அலட்சிய

ெசய்கிறார்.

ம�ஷ�ைடய அறிவின �திர்ச் அவ�க் உலகில ேநாபல
பாிைச வாங்கி த�கின்ற. இ� தவ� என் ெசால்வதற
இல்ை. ஆனா�ம ேதவன நம்ை உண்டாக்கியத ேநாக்க
என்? நாம அவ�ைடய வார்த்ைதகை கற், அவ�ைடய ஒேர
ேபரான �மாரனாகிய இேய�கிறிஸ்ைவப ேபால, கீழ்ப்ப�
பிள்ைளகளா ேமாட்ச ேபாகேவண்� என்ப�தா.
நம்�ைட எல்ல சிந்தைனக�க் ஆதாரம, வார்த்ைதகள்
என்
ஏற்கனே
பார்த்ேத.
ஆத்�மாவி
சாயைலத
ேதாற்�விக்

சிந்ை

(Mind),
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யா�ைடய

வார்த்ைதகள

அ�ப்பைடயி
பாவங்க�,

என்பை
அக்கிர

ம�ஷராகிய

சிந்தைனக�

நாம

உணரேவண்�.

ெப�கியி�க்கி

இந்

உலகில, மனித ஆத்�ம வா�ம காலம மிக�ம ��கிய�. மாறாக
நித்தி காலமாய வா�ம கட�ள, ெதய்� சிந்தைன�ள்ள என்
அறியேவண்�. ேதவன அன்பாகே இ�க்கின்ற.
ெதய்

சிந்தை

(Spiritual

Mind):

இ�

அன்பினா

உ�வாகின்ற; நாம மற்றவை ேநசிப்பதினா வளர்கிற
�ய சிந்தை (Selfish Mind): இ� ஆைசயினால உ�வாகின்ற;
நாம மற்றவைரப்பார, அ�ேபால நமக்� ேவண்� என்
நிைனப்பதினா வளர்கிற
நாம �யசிந்தைன�ள ஒ� வாழ்க்ைக வாழ்ந ��க்�
ேபா�, ெசய் �ண்ணியங்கைள, தானதர்மங்கைள மாத்திர
கணக்கிட, கட�ள நமக் ேமாட்சத்திே இல்ை நரகத்திேல
இடம அளிப்பதில். மற்றவ�க உத�வ� நல்ல. இைத
கட�ள மிக�ம வி�ம்�கின்ற. ஆனால அதற் ேமலாக நம்ை
உண்டாக்க அவைர நாம ேநசிக் ேவண்� அல்லவ! ேதவைன
ேநசிக்காம, அவர� நாமத்திற மாியாைத ெச�த்தாம, எப்ப
நாம

அவ�டன

ேசர்ந

வாழ���ம.

நம

ஆத்�மாை

ேமாட்சத்தி, ஒளியின பாைதயில அைழத் ெசல்பவ, பாி�த்
ஆவியாக ஜீவிக்� பரமாத�மா (Soul of God) ஆவார. இந்
சத்தியத் உணர்வ நல்ல.
ேதவன ம�ஷைர ேதவசாயலாகத்தா ேதாற்�வித்த என்
அறிந்ேதா. இதின அர்த் என்னெவன்ற, ஆதியில ம�ஷ�ம
ம�ஷி�ம ேதவ�ைடய வார்த்ைதக� கீழ்ப்ப� நடந்தன;
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ெதய் சிந்ை (Spiritual Mind) அவர்க�க் இ�ந்த. சாத்தா
அவர்க�க �யசிந்தைனை கற்�க்ெகா� பிற�, அவர்க
கட�ைளவிட் பிாிந் வாழ ஆரம்பித்த. ம�ஷ�க் நடந்
ேசாதைனயில, அவர்க ேதவனற் வாழ்க்ைக (Carnal Mind)
ெதாிந் ெகாண்டன. உண்ை என்னெவன்ற ம�ஷர்க
ேதவ�ைடய பிள்ைளக, அவ�க் எதிாிகளல். ேவதம இப்ப�
ெசால்கின்.
ேதவ�ைடய வார்த்ைதக ெபற்�க்ெகாண்டவ
ேதவர்க (Angels), என்.
நாம

ம�ப��ம

மனந்தி�ந்,

ேதவ�ைடய

வார்த்ைதக�

ெசவிசாய்க் ேபா�, ேதவ�ைடய பிள்ைளக ஆகின்ேறா.
�யசிந்தை ேவற்�ைமை ம�ஷாிடம உண்டாக்�னற�.
ெதய் சிந்தை நம ஆவியி�ம ஆத்�மாவி� ஒற்�ைமை
ஏற்ப�த், ேதவ�ைடய பாி�த் ஆவியானவ�டன, நம்�ைட
வாழ்க்ைக சமாதானமைடயச ெசய்கிற. இதனால நாம
கட��டன இழந்�ேபா உற�, ம�ப��ம ��ப்பிக்கப்ப�க.
ம�ஷ�ைடய கீழ்ப்ப�யா அவர்க�க சாீர மரணத்ை
ெகாண் வந்த. எனேவ நம்�ைட ஆத்�மா�க நித்தியமா
வாழ ஒ� இடம ேதைவப்ப�கிற. ஆத்� இரட்சகரா
இேய�வானவர,

இதற்கா

ஆயத்த

ெசய்தி�க்

ேமாட்சத்தி�ள.
“என பிதாவின (கட�ளின) �ட்� அேநக
வாசஸ்தலங் உண்; ஒ� ஸ்தலத் உங்க�க்க
(ம�ஷ�க்கா) ஆயத்த பண்ண ேபாகிேறன”,
(ேயாவான 14: 2).

[69]

இடம

இப்ப� ெசான்னவ இேய�; அவர ேமாட்சத்த நமக்கா
எப்ெபா�� ெஜபித்� (ேவண்�த) ெகாண் இ�க்கின்ற.
இன்ைறக இந்த �மியின ம�ஷர்க, தங்கள ேதவர்கைள
�றித் மிக�ம ைவராக்கிய உள்ளவர்கள இ�க்கின்றார.
ேமாட்சத்தி��

தள்ளப்ப

இந்

ேதவர்க,

ம�ஷ�க்

கற்�த்த கீழ்ப்ப�ய வாழ்க் ஒன்�க் பிரேயாஜனம
இல்லாத. ேதவக்�மாரனாகி கிறிஸ் இேய�வின கீழ்ப்ப�
வாழ்க்ைகயின,
நமக்
கிைடக்�
நன்ைமே
ேமாட்
வாழ்வா�. ேமாட்சத்த இராஜாவாக இ�ந் இம்மா�ேவ,
�மியில இேய�வாகப பிறந், நம்�ைட பாவமான, கீழ்ப்ப�ய
�ணத்ைத�, சாபமான ஆத்� பிாிைவ�ம நம்ை விட் நீக்க,
ம�ப��ம
பிதாவாகிய
ைவத்தி�க்கின்.
இவர

ேதவ�டன
பிதாவின

ெகாண்டதா

�மிக்�,

இப்ெபா�

சர்வேலாகத்திற

ஆண்டவரா

நம்ை
நாமத்ை

ேசர்த
தாித்�

வானத்திற்

மற்�

இ�க்கின்ற.

இைத

எபிெரயரான ஆபிரகாம வி�வாசித்தா. தன� பாரம்பாியத்ைத,
பக்த வழிப்பாட்ைட ெபாிதாய நிைனக்காம, சத்தியத்தி
ஆபிரகாம ெசவி சாய்த்த.
ஆபிரகாைம ஏன ேதவன ெதாிந் ெகாண்டா?
ேதவக்�மாரனி வ�ைகைய திட்டமி�ம்ப�ய, ஆபிரகாமின
சந்தத (Hebrews) ெதாிந்�ெகாள்ளப்ப. ஆபிரகாைம ேதவன
அைழத்தேபா அவர, கட�ள பாி�த் ஆவியாக வாழ்பவ என்
அறி�ம,
தந்ைதயி

ஞான�ம
வழியில,

ஆராதைன�ம

இல்லாதவரா
பாரம்பாி

ெசய்�வந்த.

காணப்பட்ட.

வழக்கங்கைள,

அதனால

ேதவன

தன�
விக்கிர

ஆபிரகாைம,

அவர� ெசாந் ேதசத்ைத� (ஊர, ஈராக), மக்கைள�ம்வி,
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கானான என்றைழக்கப், இன்ைற இஸ்ரேவ ேதசத்திற
அைழத்�ப்ேபான.

ேதவன�

வார்த்ைதக

நம்பிப்ேப

ஆபிரகாமின சந்தத, இன்� அேத இடத்தி வாழ்ந வ�வைத
நாம

பார்க

��கிற�.

ஆபிரகாமின

��ம்பத்தி

தம�

வார்த்ைதக கற்�க்ெகா�, அந் வம்சத்த வந் �தா என்
ேகாத்திரத்த, தா�� இராஜாவின ��ம்பத்த, நம்ைம ேபால
ஒ� சி� �ழந்ைதயா அவதாிததார (பிறந்தா) இேய�பிரான.
ேதவ�ைடய வார்த்ைதக� கீழ்ப்ப� வா�ம வாழ்க்
ஒ�க்க�ள் என் ஆபிரகாம �ாிந்�ெகாண்ட. அவர�
சந்ததியி பிறந் ேமாேச, ேதவ�டன ஒ� உன்ன உறைவ
ஏற்ப�த்தியத, உலகத்தி ஆரம்பத்ைத, சகல சி�ஷ்�ப்ப
வரலாற்ைற� மற்� ேதவ �தனாகிய இேய�வின வ�ைகைய�ம
�றித்,

இவர

ேதவனிடமி�ந்

ேகாத்திரங்க�

அறிந்,

எ�திைவத்தா.

அைத

இஸ்ரேவ

மாத்திரமல,

ேதவக

கட்டைளகைள�, பிரமாணங்கைள� இவர கட�ளிடமி�ந்
ெபற்,

ஆபிரகாமின

சந்தத

ேதவ

ஜனமாய

நிைலத்தி�க

ேதவ�ைடய ஊழியக்காரனா 40 வ�டங்க இ�ந்தா.
உலகம

��வ�ம

பிசாசின

தந்திரமா

(subtle)

விக்கிர

வழிப்பாட �ைறகளில வி�ந்�கிடந காலத்தி, ஆபிரகாமின
சந்தத, பாி�த் ஆவியான ேதவைன வணங்க வந்தன. ஆனா�ம
பிசா�
இவர்கைள�
விட்�ைவக்கவில.
அவர்கைள�
பாவமான வாழ்க் வா�ம்ப பல �ைற �ண்�னா. இதன
விைளவாக, இஸ்ரேவலர்கள சில�ம விக்கிர வழிபா� ெசய்,
ேதவக

ேகாபத்திற

�யசிந்தைன�ள

ஒ�

ஆளானார்க.
பாவ
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இந்

வாழ்க்ைக

உலகில

நாம

நடத்�ம்ேப,

ேதவைன விட்�ப்பிாி வி�கிேறாம. பாவ�ம பாி�த்த�
ஒன்றா ேசர்ந வாழ ��யாேத!. ஆபிரகாமின சந்ததியி வந்
தா�தின ��ம்பத்த, இேய� வரப்ேபாகிறா என் அறிந்
பிசா�,

அவர்க�க்கிைட

இரண்

ெபாிய  மதப்பிாி�கை

உண்டாக்கின.
 பாிேசயர
 ச�ேசயர
இைத நாம சாதாரணமாக பார்க்க�ட. ஏெனன்றா இன்ைறக
இந் உலகம ��வ�ம மத ேபதங்களா பிாிந் கிடக் இ�
சாத்தா�க

வழிவைக

ெசய்த.

ேதவன

ஒ�வராய

இ�க்,

ம�ஷ�க் பல்ேவ மதங்க எதற்� ேதைவ. இ� பல ெதய்
வழிப்பாட �ைறைமகைள�ம, கள்ள ேபாதகங்கைள�ம்த
ம�ஷாிைடேய உண்டாக்கியி�க்க. அதனால நாம இன்
உலகில பல்ேவ கலாச்சாரங்கைள, மதக்ேகாட்பா�கைள
பார்க ��கிற�. கட�ைள கண்ணா பார்க �யற்சிப், உ�வ 
வழிபாட்�ற வழியாக காணப்ப�கிற.
எங்� வியாபித்தி�க் ஒளியான ேதவைன,
சி�ஷ் கர்த்தா, அவர� கரங்களினா உண்டா
சி�ஷ்�களி எந் வ�வத்தி� (ஆண, ெபண,
விலங்�க, பறைவகள, மீன்க, ஊ�ம பிராணிகள)
தாிசிக் (பார்க) நிைனப்ப, அவ�க்� சமமாக, இந்
சி�ஷ்�கை ஒப்பி� காாீயமா�ம. இைத
ேதவனாகிய கர்த் ெவ�க்கின்ற.
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சாத்தா
ேதவன

தன்�ட

வி�ந்�ேபா

உண்டாக்

ம�ஷைர

ேதவர்கைள

ெகாண்,

ஆ�ம்ப�யா,

மதங்கை

பயன்ப�த்�கின். இ�ேவ இ�ளின இராஜ்ஜிய என்
அைழக்கப்ப�கி. ஆண்டவராகி இேய�வானவர மதங்கை
உ�வாக்� எண்ணத்� இந் உலகிற் வரவில்ை. பாவ
இ�ளில

பிாிந்�கிடக்

ம�ஷைர,

மீட்�ம்ப�ய

அவர

மாம்சத்த ெவளிப்பட்ட. கிறிஸ்�வ�ைடய சாீரம, பாி�த்
ஆவியானவரால,

கன்னிமாியாளி

கர்ப்பத்

உண்டன�.

அதனால அவர மாம் இச்ைசகை ெவ�த், ஆவியின சிந்தை
உைடயவராக வாழ்ந, பிதாவாகிய ேதவைன சிேநகித்தா. இவேர
ெதய்�க

��ஷனாவார;

அதாவ�

ெதய்வத்த

�ணங்கை

�ரணமாய மாம்சத்த இ�ந்தேபா ெவளிப்ப�த்திர் ஆவா.
�தலாவ�

மனிதன

(ஆதாம),

பிசாசின

வார்த்ைதக

எதிர

ெகாள் ��யாமல, மாம்சத்த ெபல�னமைடந்தா. அதனால
அவன� மைனவிைய (ஏவாைள) காப்பாற, அவ�க் ��யாமல
ேபான�.

ஆனால,

ெதய்வமக

இேய�வானவர

பிசாைச

எதிர்ெகாண தம� மரணம வைரயில, கட��க் மாத்திர
கீழ்ப்ப� வாழ்ந்தத, மாம்சத்த பிறந் சகல ம�ஷ�க்�
வி�தைல த�ம ஜீவ வழி ஏற்பட்��க்கி. பாவத்தி சம்பள
மரணம; அதாவ� ேதவ�ைடய வார்த்ைதக� கீழ்ப்ப�ய ஒ�
வாழ்க்,

ேதவைன

பிாிந்�கிடக்
நித்தியமரண
சி�ைவயில

மனித

விட்�
ச�தாயம

அவர்கைளவிட
இேய�வானவர

���வைரயில

தம்ைம

கீழ்ப்ப�ந்.

அதனால

பிாிந்
ஒன்

தாழ்த்,

தி�ரத்தத்
ேதவ�ைடய

கர்த்தராக

எனேவ

ேச�ம்ப�யாக�,

நீங்�ம்ப�யாக,

தம�
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ேபா�ம.

இேய�ேவ

கல்வாாி
சிந்தினா.

வார்த்ைத
கீழ்ப்ப�

வாழ்விற வழியானார. ேதவ�க் கீழ்ப்ப� வாழ்க்ைகத
ேமாடசம
ெசல்ல���.
இந்
கீழ்ப்ப�
வாழ்க்ைக
கற்�க்ெகாள் ஆண்டவ இேய� நம்ை அைழக்கிறா.
அந்த

கீழ்ப்ப�

ஆபிரகாமிடம

காணப்பட்.

இன்

உங்களிட�, என்னிட� அேத கீழ்ப்ப� காணப்பட்ட,
ேதவன நம்ைம� தம்�ட ேசர்த்�க்ெக அன்�ட
காத்தி�க்கின். ேதவன எந் இடத்தி (ஏேதன) �த�ல
ம�ஷைரத ேதாற்�வித்தாே, அேத இடத்தி இஸ்ரேவ என்
வி�வாச சந்ததிை, ஆபிரகாமின �லம உ�வாக்கினா. அதனால
அந் சந்ததியி இேய� ேதான்றினா. இன் நா�ம ேதவ
வார்த்க�க் ெசவி சாய்த, இேய�ைவ ெசாந் இரட்சகரா
ஏற்�க்ெகாள ேபா�, நித்தியமாக நாம கிறிஸ்�வி வி�வாச
சந்ததியாகிேறா.
இேய�ேவ வானத்தி��ந இறங்க, �மிக் வந்
ேதவ�ைடய �மாரன. மாத்திரமல, அவர�
மரணத்தினா சிந்தப்ப இரத்தே, ம�ஷாின
கீழ்ப்ப�ய பாவ �ணங்கை நீக்� பாிகாரமா�ம.
ேதவ�ைடய மாறாத கி�ைபயான� (அன்பான), ம�ஷ�க்,
கிறிஸ்�வி

சி�ைவ

அளிக்கப்பட்�.

மரணத்தி

தாழ்ைம�ள

�லம

இலவசமாய

மன�டன,

நம்�ைட

தவ�கைள உணர்ந, கர்த்தராக இேய�வின பாதத்தி வ�ம
யாவைர�ம,

தம்�ைட

இராஜ்ஜியமாகி

ேமாட்சத்த

ேசர்த்�க்ெகாள இேய�கிறிஸ். ேதவன இந் உலகத்ைத�,
ம�ஷைர�ம

பைடத்த,

விண்�லகி

ஏற்பட

ஒ�

பிரச்சிைனக தீர் (Solution) கா�ம்ப�யாகத்த. கட�ளின
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நியாயமான தீரப்பின், கீழ்ப்ப�ய �ண�ைடய ஒ� ஆத்�ம,
நித்தியமா ேதவ ெவளிச்சத்த (ேதவ பிரசன்னத்த) வா�ம
பாக்கியத் இழந்�ேபா� என்பதா�. இேதா ம�ஷாின
மத்தியி வாசம ெசய்�ம், ேதவன நம்ை உண்டாக்கின.
நாேமா வி�ந்�ேபா ேதவர்களி கீழ்ப்ப�ய �ணங்கைள
கற்�க்ெகா,
உண்டாக்,

இன்

அைதேய

மாையயான

ஒ�

ெப�ைமயாக�ம,

வாழ்க்ைக

ெபாறாைமயாக�ம

நடத்�கிேறா.
ம�ஷர� �யசிந்தைனயினா விைளந் பலன்க என்?
• நாகாீக வளர்ச் (civilization/culture)
• அறிவியல வளர்ச் (scientific development)
• ஆன்மீ வளர்ச் (religious practices)
• ெபா�ளாதார வளர்ச் (economic prosperity)
இைவயாவி�ம ம�ஷர்க
ப�த்தி ெகாள்�கிறார்.

தங்கள

ெபயைரப

ெப�ைமப

ெப�ைம �ணேம ேமாட்சத்த வாழ்ந சாத்தாைன�, அவ�க்
கீேழ பணியாற்றி �தர்கைள� நரகத்தி தள்ளிய. ஆதாம
மற்� ஏவாளின கீழ்ப்ப�ய �ணேம, இந்தக்கயவர் �மியில
வந் ம�ஷ�டன தங்�ம்ப ெசய்த.
“தன பாவங்கை மைறக்கிறவ வாழ்வைடயமாட்ட;
அைவகைள அறிக்ை ெசய் விட்�வி�கிறவேன
ேதவ�ைடய இரக்கத்ை ெப�வான”, (நீதிெமாழிகள 28:13).
ஆைகயால நம� தவறான வாழ்க்ைக உணர்ந, மனந்தி�ந்
ம�ப��ம ேதவனிடம வரேவண்�. அப்ெபா� அவர ெதய்�
சிந்தைனை நமக்� ேதாற்�விக் தம� வார்த்ைதகை
கற்�க்ெகா�க்கின.
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கர்த்தராக இேய�வின வார்த்ைத நமக்களிக் நன்ைமக.
 நம� தவ�கைள உண�ம்ப ேபாதிக்கின்
 நல் காாீயங்கை ெசய்�ம் ேயாசைனகைளத
த�கின்ற
 மற்றவை ேநசிக்�ம் மனதில அன்ை விைதக்கின்
 நாம யார, கட�ள யார, அவர எங்ே வசிக்கின்ற, என்






வி�ம்�கின்ற என் கற்�த்த�கின
ேதவத்திட் நம� வாழ்வி என்னெவன ெதளிவாகச
ெசால்கின்
ேமாட்ச ேபாக என் ெசய் ேவண்� என் அன்றாட
அறி�ைர வழங்�கின்
�மியில ஆசிர்வாதமா வாழ்க்ைகை த�கின்ற
கட�ைள எப்ப ேநசிப்ப என் கற்�த்த�கின
கட��ைடய நல் �ணங்க நமக்� ேதான் விைதகளாக
இ�க்கின்

 சாத்தானி இச்ைசகை ெவ�த், அவன� கீழ்ப்ப�ய
�ணங்கை நம்ைமவிட �ற்றி� அகற்ற வி�கின்ற
 பாி�த் ஆவியாக இ�க்� கட�ளிடம நமக் ஒ� ெதய்�
உறைவ ஏற்ப�த்�கின.
உண்ை எதி��க்கிற?
நாம கற்�க்ெகாள வார்த்ைதகள், நமக்� �ணங்கை
உ�வாக்�கிற
இரட்சகராகி

என்ப

உண்ை.

இேய�கிறிஸ்வின

கட�ளின

வார்த்ைத,

ேதாற்�விக்கின என்ப சத்திய.
ேதவன (Holy God) இப்ப� ெசால்கின்ற:
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�ணங்கை,
நமக்�

என நிைன�கள உங்க நிைன�கள அல்; உங்க
வழிகள என வழிக�ம அல்; �மிையப்பார்க்க
வானங்க எப்ப உயர்ந்தி�க்கிற, அப்ப�ே
உங்க வழிகைளப்பார்க்க என வழிக�ம,
உங்க நிைன�கைளப்பார்க்க என நிைன�க�ம
உயர்ந்தி�க்க (ஏசாயா 55:8, 9).
ெகாஞ் ேநரத் சபலத்�, ெதாடர்ந வாழ்ந்த நிச்சயமா
நித்தி நரகத்தி நம ஆத்�ம ேசர்ந்�வி. பாவ உலகத்தி
இச்ைசகை
ெவ�த்
ஒ�க்கிவி�ம்ேப,
ேதவ�ைடய
வார்த்ைத நம்ை சத்திய பாைதயில அைழத்� ெசல்�.
ேபாராட்ட உண் மனித வாழ்விே. ஆைகயால நாம நல்
ேபாராட்டத்

ேபாராட

ேவண்�,

வாழ்க்

ஒட்டத்

கிறிஸ்�வி ெஜய�டன ��க்கேவண். கட�ள உ�வாக்�
ஒவ்ெவா

ஆத்�மா�,

ெதாிந்�ெகாண,

இந்

உலகத்தி

ஜீவ

பாைதைய

��மன�டன் அந்தப்பாைதய

இேய�ைவ

ெசாந் இரட்சகரா ஏற்� ெகாள்ளேவண். இ� ேதவனின
நியாயமான தீர்ப்பா.
நாம யா�க்� பயந் வாழ்கிேறா?
யார நம்ை உண்ைமயா ேநசிப்பவ?
யார நம்�ைட தவ�கைள மன்னிப்ப?
யார நமக்கா மாித்தவ?
யார நம்ைம காப்பற்�ப?
யார இந்த �மிக்� அந் வானத்திற் ேதவன?
இேய�கிறிஸ்�ேவயன் ேவேற யார; இவேர இ�ளில்
ம�ஷ�க் ஒளியாக இ�க்கின்ற.
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வா�ம

மனம தி�ந்தினா, �ணம மா�ம; �ணம மாறினால
ஆத்�ம பாி�த்தமைட�, வாழ்க் மா�ம; வாழ்க்
மாறினால, ஜீவ பாைத ெதாி�ம; ஜீவ பாைதயில
ெசன்றா, ேமாட்ச ேச�ேவாம.
ஆண்டவராகி இேய�வின இரத்த நம்ெமல்லாைர மீட்�ம்
விைலக்கிரயமா சிந்தப்பட. அதனால இந்த �மியில
பாவமன்னிப், ஆத்� மீட்� ஆரம்பமான. ேதவ�ைடய
ஜனமான இஸ்ரேவலர் இரண் மதங்கை ஏற்ப�த், சக
ம�ஷைர அ�ைமப்ப�த் ைவத்தி�ந காலத்தி, அேத ேதசத்தி
ேதவக்�மார பிறந், அவர்களி ெபாய்யா வாழ்க்ைகை
கண்�த்த. தங்கள ஆைசக�க்�, சிற்றின வாழ்க்ைகக
எதிராக,

இேய�வின

மதத்தைலவர்

ேபாதைனகள

மற்�

இ�ப்பை

அதிகாாிகள,

அவைரச

அறிந்

�த

சி�ைவயில

அைற�ம்ப�யா ேராமாிடம (இத்தா�ய) ஒப்�க்ெகா�த்.
ஆபிரகாமின சந்ததிை வழி நடத்தி ேதவக்�மாரை ெகாைல
ெசய்�ம்,

சாத்தா

அவர்கள

இ�தயத்ை

�ண்�னா.

ஆனால இேய�வின இரத்தே, கீழ்ப்ப�யா ேபான மனித
ச�தாயம
ேதவனால

��வைத�ம
ேமாட்சத்த

மீட்�

ஜீவப�யாக,

ஏற்�க்ெகாள்ளப்.

பிதாவாகிய
ஆமாம,

ஞான�ள் ேதவன, சாத்தாை அவன� தந்திரத்தி பி�த்,
ம�ஷ�க் அவன ெகாண் வந் நித்தியமரணத் (ஆத்�ம
பிாிந் ேபாவைத), அவர்கைளவிட நீக்கினா.
ஆண-ெபண உறவினால உண்டா� சாீரம மண்ெணன ேதவன
நிைன� ��கின்றா. அதனால, ெகாஞ்சக்க வாழ்க் என்
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உணராமல, ம�ஷர்க �சித் ��த், ெபா�ைதக கழித்,
காலத்தி பிரேயாஜனத்ை அறியாமல ஜீவிக்கின்ற. ஒவ்ெவா
மனித ஆத்�மா� விைலேயறப ெபற்றதா உள்ள. ஒ�வன தன
ஜீவன ேமாட்சத்த வாழ்வதற, �மியி��ந் எைத கட��க்
ெகா�க் ���ம? ெபா�ளாைச மனிதர்கை பயித்தக்காரர்க
ஆக்கி�ள்.

கஷ்டப்ப

ேசர்க்கிறார;
ேபாவதில்ை.

உைழக்கிறார்;

ம�ஷன
ேதவன

�ணங்கைளத்த

கைடசியில
இவர்களிட

அவர�

ஆஸ்திை

எைத�ம

ெகாண்

எதிர்பார்க,

வார்த்ைதக�

நல்

கீழ்ப்ப�யா,

அேநகர இந் உலைக கடந் ேபாகிறார்க. இ� பாிதாபமான ஒ�
விசயமா�ம.

நம்�ைட

சந்ேதாஷத்ைத,

ஆத்�மாவி

மகிழ்ச்சிைய மிக�ம வி�ம்�கிறவ, ம�ஷைர உண்டாக்க
ேதவனாகிய இேய�கிறிஸ். அதற்காகத்த பல பா�கைள�ம,
அவமானங்கைள�
சாத்தாை

கல்வாாி

ேதாற்க�த்த.

சி�ைவயில
அவர

அவர

ெவ�ப்ப

சகித்,
பாவ

வாழ்க்ைகையத், நம்ைமயல.
சாீரத்தி நாம ேபா�ம பலவித அைடயாளங்க, பல்ேவ மதத்தி
சாயைலத்தா ேதாற்�விக்; ெதய்வத்த �ணங்கைளயல.
நாவின அதிகாரத்தி ஜீவ�ம, மரண�ம உள்ள. ஆண்டவராகி
இேய�ைவக �ம்பி� நா�, பாி�த் ேதவைனத �திப்பதினா,
அவர� நாமத்திற மாியாைத ெச�த்�கிற.
ம�ஷாின இ�தயங்கை ெசய் அவர்களி
ெசயல்கை கவனித்�க்ெகாண்��,
ஒேர ெமய்த்ேதவனாக இேய�கிறிஸ்,
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நம்�ைட கரங்களினா ெசய்யப்ப�க எந்
உ�வத்தி� வந் வாசம ெசய்பவரல.
அவர

தாம

உண்டாக்க,

நம்�ைட

இ�தயங்களி

வாசம

ெசய்�
பாி�த்
ஆவியாக
இ�க்கின்ற.
ேஜாதிகளின
பிதாவிடமி�ந், ேதவ ஒளியாக �மிக் வந் இேய�வின
கரங்களி வ�ம ஆத்�ம, அவர� ெவளிச்சத்த பிரேவசித்
வளர்கிற. இப்ப�யா ேதவ அறிவில வள�ம ஆத்�ம, தீைமைய
எதிர்த் ேபாரா� ெஜயிக்கனற�. ேதவன� அைழப்ை ஒ�
�ைற ம�ப��ம சிந்தித் பார்ப்ேப. நாம ைவத்தி�ப் ஒ�
வாழ்க், அ� ேதவன நமக் தந்த. அைத நாம மாத்திர
சிற்றின்பத்திற

பயன்ப�த்தின,

அவர

நம்ைம

தி�த்

��யா�. தி�ந்தா எந்த வாழ்க்�ம சாத்தானி �ணத்ைதே
ெவளிப்ப�த். ப�த்தவ, ப�க்காதவ என் ேபதேம இல்ை;
ஏைழ, பணக்கார என் ேவற்�ைம� இல்ை; அழகிற்�
இடமில்ை. அன் ஒன்ே ேதவன எதிர்பார்க ஆத்�மாவி
சாயலா�ம. கல்வாாி சி�ைவயில இந் ேதவ அன் நமக்கா
ெவளிப்பட்.
நம்�ைட

இ�தயம

இந்

அன்ை

உண�ம்ேபா,

ேதவ

வார்த்ைத கீழ்ப்ப�கின்ே. ஆைகயால ேமாட்ச ேபாவதற்
ம�ஷராகிய நாம அைனவ�ம ஆண்டவராகி இேய�வின
வார்த்ைதக� கீழ்ப்ப� நடக் ேவண்�. அப்ெபா�� நம�
வாழ்க்ைகயில் அன்� ம, மற்றவ�ைடய நலத்தில் பிாி
ஏற்ப�. சக  மனிதைர ேநசிக்�ம் �ணம் நம் வளரேவண்�.
மற்றவைர ெவ�ப்ப� பாவ�ணமா. அன்� சகல பாவங்கைள�
��ம. அன்பிற்� ெபாறாைமயில; அன்� சாந்த�ம் தய
உள்ள. அன்� சகலத்ைத�ம் தா, சகலத்ைத�ம் சகிக.
இ�ேவ கல்வாாி சி�ைவயல இேய� ெவளிப்ப�த்த அன்பா�.
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மனம் �திதாக ேவ�ம!
இதயத்தி ஆவியின உணர்�க பிறக்கேவண்,
இேய�ேவ ேதவன என் நாம்அறியேவண்�;
சாீரத்தி உாிைமகள இந் உலகத்தி ��ந்�ேபா�,
ஆனால ஆத்�மாவி நன்ைமக நித்தியமா ெதாட�ம.
என சேகாதாிேய நீங்க ஜீவனில்பிைழத்தி ேவண்�,
என சேகாதரேர நீங்க ஆவியில்உயிர்த்த ேவண்�;
கர்த்தராக இேய�ேவ நம்ை உண்டாக்கினவ,
ேமாட்சத்தி அைழத் ெசல்பவ� என்
உண்ைமை அறிந�, அவ�க்� கீழ்ப் ேவண்�.
அழிந்தி�ம் ெபா�ள்களில் நன்ைமகள,
உலகில் இழந்தி�மாீரத்தின் ஆைசகள் ெதா;
நாம்வாழ்ந்தி�ம் காலங்கள் ேதவனி;
நம� ஆத்�மா தி�ந்த, இேய�ைவ அறிய�ம,
இ� நமக்� கி�ைபயாக அளிக்கப்பட்.
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மதம் ஒ� தைடய?

9

பிசா� என் அைழக்கப்ப ேதவனின சத்�, இன் பல
மதங்கைள�, மற்� கலாச்சாரங்கைள இந் உலகத்திே
உண்டாக் ைவத்தி�க்கின் என் பார்த்ேத. அதனால நாம
ஜாக்கிரைதயா இ�க் ேவண்�. அவேனா� ேமாட்சத்தி��
தள்ளப்ப

அவ�ைடய

உலகத்தி,

மனித

�ஷ்

மனங்கை

ஆவிகள

(ேதவர்க)

(Minds)

உலக

இந்

வழிபாட்

�ைறக�க் ேநராக வழி நடத்�கின்றார. இந்த �ழ்நிைலயி
நாம சிந்திக்�ம்ப�யா, ெதளிவான ��� எ�க்�ம்ப�யாக,
ேதவ�ைடய

வார்த்ைத

(ைபபிள),

ெகா�க்கப்பட்�.

ேதவாதி ேதவன, பிசாைச�ம, அவ�ைடய �தர்கைள� அந்தகா
இ�ளினால
ேதவ�ைடய

கட்�யி�க்கின்.
ஒளியில பிரேவசிக்

ஆைகயால
இவர்களா
��யா�. எனேவ இந்

வி�ந்�ேபா ேதவர்க, தின�ம் ெபாய ெசால் ம�ஷைர
ஏமாற்�கிறார். எப்ப தீவிரவாதிகள, ஒ� சி� �ழந்ைதையேய
அல்ல அப்பாவ மக்கைளேய �ப்பாக் �ன நி�த்த, தாங்க
தப்பிக

வைகத்ேத�கின்றார்க,

அ�ேபாலேவ,

இந்த

ெபால்லா ஆவிக்�ட்டங், ம�ஷர்களி ஆத்�மாக்கை
ெக�த்,

தங்கள

நித்தி

தண்டைனயி��ந

தப்பித

வ�கின்றார். �ன்மார்க், பல  மதங்க� இன்� உலகில்
ெப�கி  இ�க்கிற; அறிவிய�ம் வளர்ந்�. பலர, கட�ள்
ஒ�வர் இ�க்கிறார் என்ற உணர்ேவ இல்லாமல்
வ�கின்றன.
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ஆைகயால, ேதவாதி ேதவன, சாத்தா வா�ம நரகத்திற்,
ம�ஷர்க வா�ம இந் உலகத்திற், ஒ� நியாயத்தீர்ப
ைவத்தி�க்கின்.

எனேவ,

நாம்தா

விழிப்�ட

இ�க்

ேவண்�. நம�ைடய வாழ்க் நம� ைகயில உள்ள. அைத
நாம யாாிடம ெகா�க்கப்ேபாகிேற என்ப நம� தீர்மனமா�ம.
நம்�ைட

ஆத்�ம

�கமைடய,

ேமாட்சத்த

�ணங்கை

உ�வாக், நாம உலக இரட்சக இேய�கிறிஸ்�விட அைத
ஒப்பைடக ேவண்�.
நாம உத்தமர் என் சாதிக்கலா; நீதி�ம தர்ம�
ெசய்பவர் என் நம்ை இந் உலகம �ட ேபாற்றலா.
ஆனால நம்�ைட வாழ்க், நாம வா�ம இந் சாீரத்ை விட்
ெவளிேயறிய�டன, நமக் காத்தி�ப், ேதவனின நியாயமான
தீர்ப்�த.
பிேரதக்�ழிகளி�ள அைனவ�ம இேய�கிறிஸ்�வி
சத்தத் ேகட்� காலம வ�ம. அப்ெபா�, நன்ை
ெசய்தவர் ஜீவைன அைட�ம்ப எ�ந்தி�க்க
வர்களாக�, தீைம ெசய்தவர் ஆக்கிைனை
அைட�ம்ப எ�ந்தி�க்கிறவர்களா �றப்ப�வார்,
அதாவ� உயிேரா� எ�ந்தி�ப்பார.
ம�ஷர்க
இந்
உலைக
கடந்�ேபா�
ஆத்�மாவாகத்த

ேபாகிறார்க.

இந்

ேவைளயில
ஆத்�மாக்

ைவக்கப்ப இடங்க எைவ என் பார்ப்ேப.
1. ேமாட்ச [சங்கீத (34:22), ேயாவான (14:2, 3)]
ஆண்டவராகி

இேய�வின

ேதவக்கி�ைபயினா
ஆவியானவ�டன

இரத்தத்தின

பாவமன்னிப்
வாழ்க்
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க�வப்பட,

அைடந்,

நடத்தியவர்.

பாி�த்

இவர்க�க

இைளப்பா�த உண். ேதவ ஆவியானவ�டன சமாதானம
அைடந் ஆத்�மாக் இதில பிரேவசிக்கின்றார. இவர்க
�தலாம உயிர்த்ெத�த பங்�ெப� பாி�த்தவான்.
2. பாதாளம [பிேரதக்�ழ; ேயாவான (5:28, 29)]
நன்ை-தீைமைய
சார்ந்தவர

அறிந்,

இ�ந்,

இந்

ெபா�ைத

உலகத்தி
சிற்றின

ஒ�

மதத்ை

வாழ்க்ைகய

கழித்தவர், இங்ே கிடத்தப்ப�கிறார. இவர்க ேதவன�
அைழப்ை நிராகாித், ேமாட் வாழ்ை இழந்தவர். நாம
வா�ம இந் �மி தன� பயணத்ை ஒ� நாள ��த்�வி�. அதன
பிற� ேதவனாகிய கர்த், �திய �மிைய உண்டாக்�வ என்
ேவதம
ெசால்கிற.
இந்த
�திய
�மியில
வாழத்த�த
உைடயவர்க யார என்ற தீர்ப்�த இ�தியான�. இந் கைடசி
நியாயத தீர்ப்பிற் இவர்க காத்தி�க ேவண்��ள்.
கனம ெபா�ந்தியவனாயி�ந், இேய�கிறிஸ்�ை
அறி�ம அறிவில்லா ம�ஷன அழிந்�ேபா�
மி�கங்க�க ஒப்பாயி�க்கிற.
ஆட்�மந்ைதை ேபால பாதாளத்திே
அப்ப�ப்பட்டவ கிடத்தப்ப�கிறார;
மரணம (பிசா�) அவர்கை ேமய்ந்�ேபா.
ேதவனாகிய இேய��டன நமக் இ�க்� ஆத்மீ உறைவ
�ாியாதவர்க,

இந்

பாதாளத்தி

ெகாஞ்சக்கா

கிடத்த

ப�கிறார்க.
3. நரகம (சங்கீத 9:17)
சாத்தாைன ேபாலேவ �ன்மார்க்க வாழ்க் நடத்த, சக
ம�ஷைரத

�ன்��த்,

அ�ைமயாக்க,

ெகாைல

ஆத்�மாவி �ேராகிகள, இங்ே தள்ளப்ப�கிறார.
[84]

ெசய்

இதற் உதாரணமாகத்தா �தாஸ்காாிேயாத்த வாழ்க்ைக
�றித்

ெதாிந்�ெகாண்ேட.

இவன

சாத்தா�,

அவன�

ேதவர்க� இ�க்� நரகத்தி இப்ெபா� இ�க்கின்ற.
எந் மத�ம நம்�ைட ஆத்�மாவிற இரட்சிப்
த�வதில்ை; ஒ� மதத்ை சார்ந்தி�ப்பதி,
நாம இைளப்பா�தை ��வில ெப�வ�மில்ை.
இந்

உலகத்தி

ேகாட்பா�கைள�

ெபா��ேபாக்
மாத்திர

அம்சங்கைள,

கைடப்பி�த

மதக

வ�வதினால,

நம்�ைட �ணாதிசியங்க, ஒன் நம தாய தந்ைதை ேபால
இ�க்கலா அல்ல ஒ� மதத்தி சாய�ல மாறலாம. ஆனால,
ேதவாதி ேதவன இந் உலகத்தி நம �ன்பா, தம� ஒேர ேபரான
�மாரைன ெவளிப்ப�த், அவைரப்ேபா நாம வாழேவண்�
என் அைழக்கின்ற.
ெதய்� �ணத்ைத�ைட கிறிஸ் இேய�ைவ
எதிர்ப்பதான சாத்தா.
அவன ம�ஷ�க் ெகாண்�வந நித்தியமரணத், அதாவ�
பிாிவிைனைய நம்ைமவிட நீக்�ம்ப�ய, கிறிஸ் இேய�ைவ
ஜீவ

ப�யாக

ெச�த்தினா,

ேதவாதி

ேதவன.

இைத

நாம

உணரேவண்�. அதனால்தா ஆண்டவராகி இேய�, தம்ை
ேபால

நம்ை,

கட�ளின

பிள்ளயா

மாற்�ம்ப�ய,

எல்ேலாைர� அைழக்கின்ற. இதன அர்த் என் ெவன்றா,
அவைரப்ேபான தியாக உள்ளத்ைத, ெதய்� �ணங்கைள�
நாம அைடயேவண்�. இதற்� மனமாற்றம் அவசியமாக.
இேய�ேவ  நித்தியஜீவனாய் இ�க்கின. இவ�க்� எந்த மத�
ெசாந்தமில்; நீங்க�ம் நா�ம்தான் அவாின் நித்திய .
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ஒ� �ழந்ை இந் �மியில பிறந்த�ட, அைத நீாில க�விய பிற�
தாய, தந்ைதயிட ஒப்�க்ெகா�க்கிே. அ�ேபாலேவ, பாவியான
ம�ஷ�ம,

ம�ஷி�ம,

தண்ணீாி

��கி

ஞானஸ்நான

எ�த்த�ட, கர்தராகிய இேய�வானவர தம்�ைட பிள்ைளயா
ஏற்�க்ெகாள்கின. அதன்பிற, இந்த உலகிே அவர்க�க
நல்ெலா�க்கங்,
தம்�ைட
வார்த்ைதகள
�லமாக
கற்�க்ெகா�க்கின. இப்ப�யா நாம ேதவ�க்� பி�த்
நன்ைமயா காாீயங்கை ெசய், அவர� பிள்ைளகளா இந்
உலகிேல வாழ்ந, நித்தி வாழ்விற்க ேமாட்ச ெசல்�கிேறா.
நம தைலயில என் எ�தியி�க்கிறேத?
தைலெய�த் (fate) என்ப ம�ஷர்க, தங்க�ைட ெவற்ற
ேதால்விக�க காரணமாக பயன்ப�த் ஒ� வார்த்ைதயா.
வார்த்ைத ம�ஷ�ைடய வாழ்க்ைக கட்�கின் என்
பார்த்ேத. ஆமாம, மனித ஆத்�மாவி உண� வார்த்ைதயா.
ம�ஷன அப்பத்தினா (சாப்பா) மாத்திரமல,
ேதவ�ைடய ஒவ்ெவா வார்த்ைதயினா பிைழப்பா,
என்றா ஆண்டவராகியஇேய�கிறிஸ்.
ஒ� �ழந்ை பிறப்பி��ந பல ஆயிரக்கணக்க வார்த்
கைளக கற்�க்ெகாள்க. அ� வளர்ந, சாீர மரணத்ை த��ம
வைர,

அன்றாட

அைவகைளப

வார்த்ைதக

பயன்ப�த்

வார்த்ைதகைள?

இல்ை

ேகட்,

�மியில
அன்

ப�த்,

வாழ்கின்.

வார்த்ைதகைள?

சிந்திப்ேப.
இேய�வின அன் வார்த்ைத, ம�ஷாின சகல பாவ
�ணங்கைள� �ணமாக்� ஒளஷதமா�ம (Medicine).
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ேபசி,
ஆைச
சற்

வார்த்ைதக� எஜமானர யார?
ேவதம இப்ப� ெசால்கிற:
ஆதியிேல வார்த் இ�ந்த; அந் வார்த் ேதவனிடம
இ�ந்த; அந் வார்த் ேதவனாக இ�ந்த. இந் வார்த்
மாம்சத்தி கிறிஸ் இேய�வாக உதித்த. இதற்காகே
ஆபிரகாமின சந்தத ெதாிந்�ெகாள்ளப்ப.
ேதவ�ைடய
வார்த்ைத
நமக்
ேவதமாக
(ைபபிள)
அளிக்கப்பட்�.

இந்

வார்த்ைதக

(word

of

truth)

ஏற்�க்ெகாள்பவ, இேய�வின சத்திய பாைதைய ெதாிந்
ெகாள்கிறார். இவர்களிட ேதவ அன் ெப��கின்ற.
பிற� ேவ� யாாிடமி�ந் வார்த்ைத
ம�ஷ�க் கிைடக்கின்?
சாத்தா ெசாந்தமா எ�த் ேப�கின்றா, அதாவ� ெபாய
ெசால்�கிறா

(word

of

desire)

என்

ேவதம

நமக்

ேபாதிக்கின். இவைனக்�றித ேதவக்�மாரனாகி
ெசான்ன:
அவன ஆதி�தற்ெகாண ம�ஷ ெகாைலபாதகனாய

இேய�

இ�க்கிறா; சத்திய அவனிடத்தி இல்லாதப�யா
அவன சத்தியத்தி நிைலநிற்கவில்; அவன
ெபாய்ய� ெபாய்கப்பிதா�மா இ�க்கிறப�யா
அவன ெபாய ேப�ம ேபா� தன ெசாந்தத்த
எ�த்� ேப�கிறான (ேயாவான 8:44).
ம�ஷைர,

ேதவன

தம�

பிள்ைளகளா

உண்டாக்கியத,

அவர்கைள ெகால்�ம்ப�யாக, இவன ேகடான எண்ணங்க
அவர்க�க கற்�க்ெகா�க்கி. இவன ம�ஷ�க் கற்�த்த
[87]

சிந்தை வாழ்�தா ெசாந்த கற்பைனயா� (native language).
இன் ம�ஷர்களாகி நாமைனவ�ம ஆைசக�ள்
கற்பை வாழ்க்ைக இயற்ைகயா ேத�க்ெகாள்கிேற.
ம�ஷ�க் ெசம்ைமயா ேதான்�கி பல வழிகள

இந்

உண், ஆனால ��ேவா மரண வழிகளா�ம.
நம� கற்பைனக எல்லா �ெணன் ேதவன அறிந்தி�க்கின்.
ஒ� உண்ைமை ெதாிந்�ெகாள்ேவ. கட�ள, ஒ� �ழந்ைதக
ஜீவைன

(உயிர)

த�ம

�ழந்ைதயி ஆவியில
தனக்�
பி�த்தமா
கற்�க்ெகாள்க.

ேவைளயில,

வார்த்ைதக

அந்

த�வதில்ை. அந்த �ழந்ைததா
வார்த்ைதக
இந்
உலகிேல

ஆைகயால

தைலெய�த்,

ேதவனால

எ�தப்ப�வதில்.
நாம யா�ைடய வார்த்ைதக கற்�க்ெகாள்கிேறா, அவாின
நாமம நம்�ைட வாழ்க்ைக தைலைமயான எ�த்தாகிற (Head
Word). உதாரணத்திற, ேவதத்ை (ைபபிைள) ப�த் அதின்ப
நடக்�

ஒ�

ம�ஷ�க்,

இேய�கிறிஸ்�வி

நாமத்தி

ஜீவகிாீடம ேமாட்சத்த �ட்டப்ப�கி. இந் உலகத்தி�,
இேய�வின
ேதைவகள

நாமத்தி
எல்லா

இேய�கிறிஸ்�ே

அந் ம�ஷ�ைடய வாழ்க்ைகய
ஆசிர்வாதமா
அளிக்கப்ப�கி.

சகலத்திற்

ேதவ�ம,

இராஜ�மாய

இ�க்கின்ற.
இவ�க்ே சதாகால�ம ஸ்ேதாத்திர�ண்டாவ.
ேவ�

பல

நாமங்கை,

ம�ஷர்க

தங்கள

ெசாந்

கற்பைனகளினா உண்டாக் ெபாிதாக�ம, ெப�ைமயானதாக�ம

[88]

ேபாற்றிவ�கிறார். ஆனால, வானத்தி�, �மியி�ம ேதவாதி
ேதவனால அங்கீகாிக்கப்ப, ம�ஷ�ைடய பாவங்கைள�,
அக்கிரமங்கைள, மீ�தல்கைள� நீக்க, அவர்கை �ற்றி�ம
பாி�த்தமாக்�ம்ப, உலகிற்�அளிக்கப்பட் தைலைமயான
வார்த், இேய�கிறிஸ் என் நாமம ஒன்ே (Head of God’s
Word). இந் நாமத்ை, ஆத்�மாவி எ��ம்ப�யா, நம்�ைட
வாழ்க்ைக,
ேவண்�.

ஆண்டவராகி

அப்ெபா�,

நாம

இேய�விடம

ஒப்பைடக

கற்�க்ெகா

தீைமயான

வார்த்ைதக, நம்�ைட ஆவியி�ம, அைவகைள பதி� ெசய்
ைவத்தி�க்
சத்தியமா

�ைளயி�ம

இ�ந்

வார்த்ைதக

நமக்

நீக்கிவிட,

தம்�ைட

கற்�க்ெகா�,

நம்மி

பாி�த்தமா எண்ணங்கைள, சிந்தைனகைள� உ�வாக்க,
நம்ை

ேதவப்பிள்ைளகள

மாற்�பவ

கர்த்தராக

இேய�கிறிஸ் ஒ�வேர. அவ�க்ே சதாகால�ம வல்லைம�,
மகிைம�ம, �தி�ம, கன�ம உண்டாவதா.
எங்ே ேபா�ம நம வாழ்க்?
அழி�ம இவ்�லகத்தி,
நம நிழல �ட ெதால்ைலகே;
மனமாற்றே உ�வாக்கி�,
இேய�கிறிஸ்�வி �ணங்கைளே.
ஒ� வாழ் அ� ேதவாதி ேதவன ெகா�த்த,
இந் உலகிேல அ� நித்தியத் அைடந்தி பிறந்த;
அழி�ம மி�கம அல் மனிதன,
அவன பரேலாகத் ேதவனின ஆராதைனக்கார.
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ஒ� நாளில நம உள்ளத்த உண்ைமக ெவளிப்ப�,
ஜீவ ஒளியினில இேய� இராஜேன ேதவன என் �ாிந்தி�;
சி�ைவ நிழனில �தந்திரே,
எந் பாவத்தி கட்�க� உைடந்தி�ே.
ேமாட்சத்தி��

நம�

சாீரத்�க்

வந்தி�க்

ஆவி,

�ணங்கைள�ைட ஆத்�மாவா ஒ� நாள இந் உலகத்ை
கடந் ெசல்லேவண். �மியில வா�ம காலத்தி நம� ஆத்�ம,
ஞானஸ்நானத்த

�லம,

தன்�ைட

நித்தி

உறைவ

அறிந்�ெகாள்கி. அன் �தல, தன சிற்றின ஆைசகைள
ஒ�க்கிவிட, கட��ைடய வி�ப்பத் நிைறேவற் அ� தன�
ேமாட் பயணத்ை ெதாடங்�கிற. நித்தியமா வா�ம கட�ளின
பிரசன்னத்த

அ�

அ�தினம

பாி�த்தமைடந,

கட�ளின

�ணங்கைள கற்�க்ெகாள்க. இதனால பாவத்தி �லம
இழந் ேபான ேதவ சாயைல ம�ப��ம ெபற்�க்ெகாள்க.
அதற்
இரட்சகராகி
இேய�கிறிஸ்�வி
வார்த்ைத
ஆதாரமாக இ�க்கின். வார்த்ைதகளின வாழ்க்ைகயில.
ேதவனின வார்ைதகள நித்தியஜீவனி விைதகளா�ம. அவர நம�
ெசவிகைளத

திறக்�ம்ப�ய,

இேய�வின

வார்த்ைதக�

கீழ்ப்ப�ேவ.
வான�ம �மி�ம ஒழிந் ேபா�ம, இேய�வின
வார்த்ைதகே நித்தியகாலமா நிைலத்தி�க்.
இேய�கிறிஸ் அந்நி ெதய்வமில்
நம்�ைட ேதசத்தி சிலர நிைனப்ப ேபால, ஆண்டவராகி
இேய�கிறிஸ் அந்நி ேதவனில்ை. இவேர
ஆத்�மாவி
தந்ை.
அ�மாத்திரமல
இவர
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நம்�ைட
நம்�ைட

உள்ளத்த வந் வாசம ெசய்� ஜீவ ஒளியானவர. நம ஆத்�ம
ஒளியின தன்ைம�, ேதவனின �ப�மான�. கர்த்தராக இேய�
நம்ைமப்பார ெசால்வ இ�தான:
இேதா, வாசற்ப�யிே நின் தட்�கிேற; ஒ�வன என
சத்தத்ை ேகட், இ�தயக்கதை திறந்தா,
அவனிடத்தி நான பிரேவசித், அவேனாேட ேபாஜனம
பண்�ேவ, அவ�ம என்ேனா ேபாஜனம
பண்�வா.
ஆத்�மாவி ேபாஜனம பிதாவாகிய ேதவனின வார்த்ைதகளா.
ேதவ�ைடய

�டாகிய

ேமாட்சத்தி��

�றப்பட,

�மிக்

வந், நமக் பிதாவின வார்த்ைதக கற்� ெகா�க்� இந்
உத்தமை

ஸ்ேதாத்தாி

ஜீவனிேல வா�ம.
அறிவிக்கின்ற:

ஏற்�க்ெகாள

கர்த்தராக

இதயம,

இேய�வானவர

நித்தி

இப்ப�யா

நாேன உயிர்த்ெத�த ஜீவ�மாயி�க்கிேற, என்ை
வி�வாசிக்கிறவ மாித்தா� பிைழப்பா; உயிேரா��ந்
என்ை வி�வாசிக்கிறவ என்ெறன்ைறக மாியாம�ம
இ�ப்பா (ேயாவான 11: 25, 26).
உயிர்த்ெத�த அர்த் என்?
மாம்சத்த

வா�ம

நாம,

உயிர்த்ெத�த

அர்த்தத

அறியாதவர்களா இ�க்கின்ேற. எந் ஒ� ம�ஷ�ம இைத
நமக் ெவளிப்ப�த்த ��யா�. ஏெனன்றா ஒ� �ைற பிறந்,
மாிப்ப ம�ஷர்ேம வி�ந் ேதவக்கட்டைளய இ�க்கின்.
ஆைகயால, சாீர மரணத்தினா பிாி�ம மனித ஆத்�ம, ம�ப��ம
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அேத

சாீரத்திற்

ெசன்,

இந்

�மியில

வாழ

��யா�.

மற்�மல ேவேற பிறவியாக இந் ஆத்�ம பிறக்கிற என்
நம்பிக்
ெபாய்யான.
எப்ப�ெயனி
மனித
ஆவியின
சிந்தைன�, அதனால உ�வா�ம ஆத்�மாவி �ணங்க�
(சாயல: likeness) நிரந்தரமான (eternal).
எப்ப�ப்ப இக்கட், மரணம நம்ை பி�த் ைவத்�ள்.
யார நமக் உயிர்த்ெத�த உண்ைமை காண்பித, நித்தி
வாழ்க்ைகய நம்பிக்ைகை தர���ம. நம்ைம பைடத் ஒேர
ேதவனாகிய கர்த்த, அதனால மாம்சத்த இேய�வாக �மியில
பிறந், ேதவன� வார்த்ைதகை நமக்� ேபாதித், ��வில
நம்�ைட

பாவங்க�க்க

மாித்,

�ன்றா

நாள

உயிர்த்ெத�ந். இதன �லம ேதவ�ைடய வார்த்ைதகளின
நடக்�

மனித

ஆத்�ம,

உயிர்ப்பிக்கப்ப�

பாி�த்

என்

சத்திய

ஆவியான
(Truth)

ேதவனால
ம�ஷ�க்

காண்பிகப்பட். ஆண்டவராகி இேய�கிறிஸ் �தலாம
உயிர்த்ெத�த
�தற்பலனானா.
இவைர
வி�வாசிக்�
ம�ஷர்க,

இந்

�தலாம

உயிர்த்ெத�த

பங்

ெப�ம

பாக்கியத் அைடகிறார்க.
உயிர்த்ெத� என்ப, மாம் சாீரத்ைதவிட் பிாி�ம
மனித ஆத்�ம, ேதவனளிக்� நித்தி சாீரத்தி
பிரேவசிக்� நிகழ்ச்சியா.
நமக் இந் உன்ன நிகழ்ை ெவளிப்ப�த்த ேதவக்�மார,
இந் உலக சாீரத்ைதே மகிைமயின
ெகாண்டதற காரணங்க இ�க்கின்.

�பத்தி�

எ�த்�

 இேய�ைவ ெவ�த் ஒ�க்கி ஆபிரகாமின சந்தத, இந்
உலகத்தி ஒ� நாள இவைரத்ேத�; அப்ெபா� அவர்க
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இவைர அைடயாளம கா�ம்ப�யா, அவர� த�ம்�க
சாட்சியா இ�க்�
 இந்
பாவ
உலகம

ம�த�த்

ெகட்�ப்ேபாகா

இ�க்க�, உயிர்த்ெத�த நம்ப� அப்ப� ெசய்தா
 பாவியான எந் ம�ஷ�ம, ம�ஷி�ம, தன� தவ�கைள
உண�ம்ப, இந் த�ம்�க அவர்கைள �ணப்ப�த
கிற�
ஒ�

உன்னதமா

வாழ்க்,

நமக்கா

ேமாட்சத்த

காத்தி�க்கின. இந் உலக கலாச்சாரங்க, பண்பா�க�,
மதக்ேகாட்பா�க, நம� சாீரத்ைத� மற்� ஆத்�மாைவ�
அ�த்தப்ப�

இடம

தராமல,

கர்த்தராக

இேய�ைவ

ஏற்�க்ெகாள ேபா�, விண்�ல சாீரத்ை அவர நமக்�
தந்,

ேமாட்சத்த

�தலாம

உயிர்த்ெத�த

பங்ெக�க்

ப�யாக நம்ை ஆசிர்வதிக்கின்.
இந் உலக வாழ்க் ���ம்ெபா�,
•

நமக் ச�தாயத்தி அந்தஸ் தந் ஜாதிேயா, ப�ப்ேப,
இல்ை பதவிேயா,

•

நம்�ட வாழ்ந பாச�ள் உற�கேளா,

•

நாம அ�பவித் உலகத்தி இன்பங்கே,

•

பயன்ப�த்த ெபா�ள்கேள,

•

ேசர்த்�ைவ ெசாத்�கேள,

ஒன்� நம்�ட வரப்ேபாவதில்.
இைத உணர்ந, நம்�ைட சிந்தைகைள�ம, �ணங்கைள�
பாி�த்தமா
மாற்�
ஆண்டவராகி
இேய�கிறிஸ்�வி
வார்த்ைதக� கீழ்ப்ப� நன்ைமயான.
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சிந்தைன வாழ்� �த்தமாக ேவ
சிந்தித்�ப்பார் ெசவிகள திறக்�,
சி�ைவைய ேநாக்கினா இரட்சிப கிைடக்�;
ேதவன பாி�த் ஆவியாக இ�க்கின்ற,
இேய�வின �பத்திே வசிக்கின்ற.
பைடத்தவ மனைத அறிந்திடே,
பாி�த் ஆவிைய ெபற்றிட�;
உண்ைமக சாட்சியா வாழ்ந்தி,
இேய�வின பிள்ைளயா மாறிட�ம.
உயிர்த்த நாமத்ை �தித்திடே,
ேதவனின வார்த்ைத கற்றிட�;
மரணம ேந��ன்ே மனமாற�ம,
ஆத்� மீட்பிைனே அைடந்திட�.
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ெஜபம் ஆவியின் உறவா

10

உற� இல்லாம வாழ்க் இல்ை. இந் உலகில, நமக் அேநக
உற�கள

உள்ள.

அதனால

நாம

அவர்க�ட

அதிக

ேநரங்கைள�, ெபா�ள்கைள� பகிர்ந்�ெகாள்கிே. இதனால
நம� வாழ்ைகயி,
 இன்ப மற்� �ன்ப
 ெவற்ற மற்� ேதால்வ
 உயர் மற்� தாழ்
 பிறப் மற்� இறப்
ேபான் �ழ்நிைலக உ�வாகிற�.
சக ம�ஷ�டன நமக் இ�க்� உற� மற்� ெதாடர் உலக
வாழ்க்ைகயா. இதற் மாறாக நம்ை உண்டாக்க, கர்த்தராக
இேய�விடம நாம ஏற்ப�த் உற� ெஜப வாழ்க்ைகயா.
பிரார்த்த, �ைஜ, மற்� சாமி �ம்பி�த��ந, இந் ெஜப
வாழ்க் �ற்றி� ேவ�பட்டதாக காணப்ப�கிற. ம�ஷர்க
ேதவனாகிய இேய�கிறிஸ்�விட ேப�வ� ெஜபம என� 
அைழக்கப்ப�கி. எப்ெபா�� (24x7) அவாிடம ேபச���ம.
நீதிமானின
சந்ேதாஷமா

ெஜபத்ை

கர்த்

இ�ந்தா�

ேகட்

ேபசலாம;

பதிலளிக்கின்ற.

�க்கமா

திாிந்தா�

கதறலாம. நம� உணர்�கைளப்�ாி, ேதைவகைள அளிக்கிறவ,
இரக்கத்த ெசல்வமாகி
இேய�கிறிஸ். ஆபத்�க்காலத்
அவேர நமக் அ��லமான �ைணயாளர. தம்ைம நம்ப
இ�க்கிறவர்கைள அவ அறிந்தி�க்கிற; ஒ�ேபா�ம் அவர்கை
ைகவிடமாட்டா.
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பிதாவாகிய ேதவனின �ய உ�வமாக இ�க்� இேய�வானவர,
நமக் நன்ை ெசய்�ம்ப�ய, எந்ேநர� காத்தி�க்கின்.
இவேரா� ேப�வதினால கிைடக்� நன்ைமக:
 நிம்மதியா வாழ்க்
 ேபா�ெமன் மனம
 கட�ளின பா�காப்
 ெபா�ளாதார ஆசிர்வாத
 பாி�த் சிந்தைனக
 மற்றவை ேநசிக்� �ணம
 உதவி ெசய்� பண்
 கட�ளின ஆேலாசைன மற்� வழி நடத்�த
இப்ப�யா நாம் நிைறய ஆசிர்வாதங் ெசால்�க்ெகாண
ேபாகலாம.
இந்த �மியில ம�ஷராகிய நாம ஒன்� அறிேயாம. யார
நல்லவர், எ� நல் ேயாசைன, நன்ை எ�, தீைம எ�,
இைவகைள
நடத்�பவ

நமக்

எ�த்�ச்ெசா,

இரட்சகரா

இேய�.

சத்திய

இதற்

பாைதயில

ெஜபம

வழியாக

இ�க்கனற�. நாம இேய�வின நாமத்தி ெஜபிக்� ேநரத்தி,
ேமாட்சத்தி��, ேதவ ெவளிச்ச �றப்பட, நம்ேம வந்
உதிக்கனற�.
“உன ேமேல ஒளி உதித்த, எ�ம்ப பிரகாசி”,
என் ேவதத்தி ெசால்லப்பட்�, நிைறேவ�ம காலம இ�.
நாம யாவ�ம �ழங்காற்ப�யி, கண்கை ��, இேய�ேவ
என்

அைழக்�ம்ேப,

அவர

நம்மிட

பார்ப்

நம�

இ�தயத்ைத�, அதி�ள் நம்பிக்ைகைய�ம். மைலையப
ேபான்

பிரச்சிைன�,

க�கள�

விலகிவி�ம. ேவதம ெசால்கிற:
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வி�வாசமி�ந்தா

(Faith)

“அவர ெசால் ஆ�ம,
அவர கட்டைளயி நிற்�”, என்.
ஆைகயால ஆண்டவராகி இேய�வின நாமத்தி
ைவப்பவர் ஒ� ேபா�ம ெகட்�ப்ேபாவதில.

வி�வாசம

�ாியனின ஒளி எல்ேலாாி ேம�ம உதிக்கிற, அதினால சாீரம
வளர்கிற.
நாமத்ை

ஆனால,

ஜீவ

ஒளி

அப்ப�யில்.

ெதா��ெகாள்�கிறவர்க�

இேய�வின

மாத்திர,

இந்த

பாக்கிய கிைடக்கிற. அதனால ஆத்�ம, ேதவப பிரசன்னத்த,
கட�ளின ஞானத்தி�, அறிவி�ம வள�கிற�. இ� ஆத்�மாை
ெபலனைடயச ெசய்கிற. ஏெனன்றா ம�ஷாின பாவத்ைத
ேபாக்�ம்ப�ய, ேதவனால உலகத்தி அ�ப்பப்ப ஜீவ ஒளி
இேய�ேவ. பாவமன்னிப்ப சக்த, நமக்கா இவர சிந்தி
இரத்தத்த உள்ள. இைத உண�ம இதயம தி�ந்�. ஒ�வ�ம
ேசரக்�டா ஒளியில வாசம ெசய்பவ பிதாவாகிய கட�ள. இவர
ஒளிைய
வஸ்திரமா
தாித்தி�ப்ப
என்
அறிந்ேதா.
கர்த்தராக

இேய�வின

நாமத்தி,

இந்

ேதவைன

நாம

அைழக்�ம்ேப, உதிக்� ஜீவ ஒளியில பிரயாணம ெசய்,
அவ�ைடய வார்த்ைதக நம்� நம்ை வந் சந்திப்பவர்
பரமாத�மாவான (கட�ளின ஆத்�ம) பாி�த் ஆவியானவர. பாவ
இ�ள

��யி�க்�

இந்த

�மியில,

நாம

ெவளிச்சத்த

பிள்ைளகளா வாழ்வதற ெஜபம அ�த்தளமா (Prayer is the
Foundation

of

Eternal

Life)

இ�க்கிற.

ெஜபம

நிைறந்

வாழ்க்ைகையவி, உலகத்தி தீைம �ரமாய ஓ�ப்ேபாகிற.
சாத்தா�, அவன� ேதவர்க� பாி�த் ஆவியானவைரக கண்
பயப்ப� ேகாைழகள. இேய�வின நாமத்தி ேபய்க ந�ங்�;
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ேநாய்க �ணமா�ம. இவைர வி�வாசித் �கமைட�ர்களா,
இேய� உங்கை ேநசிக்கின்ற.
ஆத்�ம பாி�ரணமைடய ேவண்�
ேதவன

நமக்�

கட்டப்ப

தந்�ள

ஆத்�ம

வாழ்க்ைக,

அ�ைமயான�.

அவ�டன

இதில

பகிர்ந்�ெகாள

ெதய்�கமான. ேதவ ஆவியானவர, நம்�ைட ஆத்�மாவி
வாசம

ெசய்

ஒப்�க்ெகா�க்�ம்,

நம�

வாழ்க்

பாி�த்தமைடகிற. இ�தான உண்ைமயா ெதய்வத் வழிப�ம
�ைறயா�ம. அப்ப�யில்லா, நம்ைம பைடத் ெதய்வத்,
ஆத்�மாவிற ெவளிேய ைவத்�ப்பார
நம்�ைட
நமக்�

வாழ்க்ைகையவி

ெசாந்தமா

நிைனப்ப, அவைர

�ரப்ப�த்�கி.

சிந்தைனக�,

இதனால

�ணங்க�

அவாிடம

இ�ந் மைறக்கப்ப, க�ன இ�தய�ம, கீழ்ப்ப�ய மன�ம
நமக்� உ�வாகிற�. இ� ெதய்வத்� வளர ேவண்�
நம்�ைட உறைவத �ண்�த வி�கிற�. ேதவ�டன பகிர்ந
ெகாள்ளப்பட

நம்�ைட

வாழ்க்ைக,

அவர

எப்ப

ஒ�ங்�ப�த ���ம. நம� வாழ்க்ைக ெவளிேய இ�க்�
இந்

உலக

ெதய்வங்

(ேதவர்க),

கைடசியில

நம்�ட

வரப்ேபாவதில். இவர்க ேதவ�டன வாழத்த�தியற்றவர
என் நியாயத்தீர்ப அைடந், ேமாட்சத்தி�� நரகத்தி
தள்ளப்பட்டவ.

ஆனால

நம�

நிைல

என்?

ஒ�

நாள

ஆத்�மாவா இந் உலைகக கடந், ேதவனிடம நியாயத்தீர்ப
ெபற ெசல் ேவண்�. அப்ெபா� யார நம்�ட வ�வ�?
பாி�த் ஆவியாக வா�ம இேய�ேவ நம்ை ேமாட்ச அைழத்
ெசல்பவ.

ஆைகயால,

நம�

ஆத்�ம
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பாி�ரணம

அைட�ம

ப�யாக, நம்�ைட வாழ்க்ைக ஆண்டவராகி இேய��டன
பகிர்ந்�ெகாள்�ே. அவர நம்�ைட இ�தயத்தி வ�வதால,
பாி�த் ஆவியாக ஜீவிக்� பரமாத�மாவான கட��டன நாம
ஒன்�ேச�கிேறா. அவ�ைடய ெவளிச்சத்த இைளப்பா�தை
அைடகிேறாம. ெஜபம இதற் பாலமாக (Bridge) இ�க்கிற.
யார ெஜபிக் ேவண்�?
ஆண-ெபண

உற�

மாம்சீகமான.

இைவ

மாம்சத்த

கிாிையகைள�ம, �ணங்கைள� நம்மி உண்டாக். ஆனால
பாி�த் ஆவியானவ�டன நாம ைவத்�க்ெகாள உற� ெஜபம
ஆ�ம. இதனால ஆவியின �ணங்க நம்மி பிறக்�. மாம்ச
ெபல�னமான�; ஆவிேயா உற்சாக�ள். ெஜபம ஒ� வி�வாச
வாழ்க்ைக கட்�கிற. இதில ஆண, ெபண என் வித்தியாச
கிைடயா�. ஆண-ெபண சாீரங்களி காணப்ப� ேவற்�ை,
அவர்கள

�ணங்களி

ெவளிப்ப�வதில்.

ஆைகயால,

ேதவனாகிய கர்த், ஆத்�மாவி சாயைல தம� �ணங்களினா
அலங்காிக்கின்.
ேதவைனத

அதனால,

“பாி�த்

ெதா��ெகாள்�ங்”,

என்

அலஙகாரத்�டே
ேவதம

நமக்

ேபாதிக்கின்.
எனக் அன்பா சேகாதரேன, சேகாதாிேய, இந் ேநரத்தி
ஆண்டவராகி
இேய�
உங்கேளா
நிச்சயமா
ேபசிக
ெகாண்��க்கின். அவர தந் ஆத்�ம உங்களி வாசமாய
இ�க்கின். இந் ஜீவன மிக�ம விேசஷமான�; இ� ேதவனின
மகிைமயாக

உயிர்த்ெதழேவண

(God’s plan) உள்ள.
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என்ப,

அவர�

சித்தமா

என்ேனா ேசர்ந இப்ப ெஜபிப்�ர்க!
அன்�ள இேய�ேவ, நான இவ்வள காலம
உங்க மரணத்ைத�, உயிர்த்ெத�தைல
அறியாமல வாழ்ந வந்தி�க்கின்.
இன் உம� அன்ை உண�ம்ப�யா
ேதவ இரக்க எனக் கிைடத்தி�க்கி.
கல்வாாியி சிந்தி உம� இரத்தத்த
என்ைன க��ம; என� பாவங்கை மன்னி�.
உம்�ைட பிள்ைளயா என்ை ஏற்�க்ெகாள.
கைடசிவைரயில உம� சத்தியப்பாைதய
என்ை நடத்த, ேதவ�ைடய இராஜ்ஜியத்த
ேசர்த்�க்ெகா.
இேய�ேவ, உம்ைமநான ேநசிக்கிேற.
ஆெமன.
கர்த்த� ஸ்ேதாத்திர�ண்டாவ.
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இ த
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மா
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அ த

தியவ தா

ேதவ

தியைட

மதசா ப ற வித தி
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ள
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. இத
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தா
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வி
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ஆ

ைகயி

இ
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வா
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வா
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க
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ழ ைத ப வ த , உலக தி

பைட த

நிைற த ஒ
ம

க

றன . த க

ெகா ள, உண , உைட ம

ெநறி ைறகைள
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