
1 
 

World ChristianFellowship 

www.wcflondon.com 

wcflondon@gmail.com 

 

தேவனுடைய இராஜ்யம் 

கர்த்ேர் 

 

“கர்த்தர் “என்பது வேதகாமத்திலும், நம்முடைய 

கிறிஸ்தேத்திலும் பபாதுோக உபவயாகப்படுத்தப்படும் 

ோர்த்டத. 

 

நாம் ோழும் ஜனநாயக சமூகத்தில் இந்த ோர்த்டத 

உபவயாகப்படுத்த படுேடத காண முடியாது. The closest we use 

this word in the context of land as ‘landlord’. The one who owns a piece 

of land is known as ‘landlord’ 

 

கர்த்தடை குறித்த காரியம், ஒரு ைாஜ்யத்தின் அடிப்படைக் 

பகாள்டககளில் ஒன்றாகும். ைாஜ்யங்களுக்கு ஒரு ைாஜா 

இருக்க வேண்டும், ஒவ்போரு ைாஜாவும் தானாகவே “கர்த்தர் 

”ஆகிறார்.” 

 

ஒரு நாட்டின் வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை தடைேர்களுக்கும், 

ைாஜ்யத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னபேன்றால் உரிடம. 

ஜனாதிபதி / பிைதமருக்கு ஆடணக்கு உட்பட்டு அதிகாைம் 

இருக்கைாம், ஆனால் அேர்கள் உரிடமயாளர்கள் அல்ை. 

 

ைாஜாவின் ஆளுடமத்தன்டம அந்த ைாஜாடே தனித்துேம் 

உள்ளேடை மாற்றுகிறது.  

 

ஒரு அைசருக்கும் ஆண்ைேருக்கும் என்ன வித்யாசம்? 

ைாஜா என்ற பசால் அேருடைய அதிகாைத்டதயும் சக்திடயயும் 

குறிக்கிறது. 
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கர்த்தர் என்ற பசால் அேைது அதிகாைம் விரிேடைந்த பகுதி / 

பசாத்து / புவியியல் பகுதி ஆகியேற்டறக் குறிக்கிறது.  

 

ஒரு ைாஜா ஒரு குறிப்பிட்ை புவியியல் பகுதியில் அதிகாைம் 

பசலுத்துகிறார்  

 

கர்த்தர் தன்னுடைய அதிகாைம் பசலுத்தப்படும் இைத்டத 

பசாந்தமாக டேத்து உள்ளார்,அதற்கு அேவை உரிடமயாளர். 

 

ஒரு ைாஜா பசாத்து அல்ைது பிைவதசத்தின் மீது அதிபதியாகும் 

ேடை, அேர் தனது அதிகாைத்டத பயன்படுத்த ஒரு ைாஜா 

அல்ை. 

 

✓ ைாஜத்தன்டம என்பது அதிகாைத்வதாடு இருப்பது  

✓ ைாஜத்தன்டம என்பது உரிடமத்தன்டமவயாடு 

இருப்பது 

 

நீங்கள் பசாத்து டேத்திருந்தால் ஒழிய நீங்கள் ைாஜாோக 

இருக்க முடியாது. ஒரு புவியியல் பிைாந்தியத்தின் மீது 

ஆட்சிடயயும் அதிகாைத்டதயும் பசலுத்தும் ஒரு நாட்டின் 

ஜனாதிபதி அல்ைது பிைதமருக்கு இது பபாருந்தாது.  

 

ஜனாதிபதிகள் அதிகாைம் பசலுத்துகிறார்கள் 

பிைதமர் அதிகாைம் பசலுத்துகிறார்கள்  

ஆளுநர்கள் அதிகாைம் பசலுத்துகிறார்கள் 

ஆனால் ஜனாதிபதிகள், பிைதமர்கள் மற்றும் ஆளுநர்கள் 

எேரும் அேர்கள் ஆட்சி பசய்யும் பிைவதசத்டத பசாந்தமாகக் 

பகாண்டிருக்கவில்டை! 

 

ைாஜாக்கள் தனிப்பட்ை முடறயில் அேர்கள் ஆளும் 

பகுதிகடள பசாந்தமாக பகாண்டுள்ளனர்,அது அேர்கடள 
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ைாஜாக்களாக மட்டும் அல்ை கர்த்தைாக அதாேது 

ஆள்கிறேர்களாக டேத்துள்ளது.  

 

எனவே ைாஜாவும் உைடமகளும் ஒன்றாக உள்ளது. And the word 

lord வமலும் கர்த்தர் என்ற ோர்த்டத ைாஜா ஆளுடக பசய்யும் 

இைங்களின் அதிபதியாக உரிடமயாளைாக ேர்ணிக்கிறது. 

கர்த்தர் ,ைாஜா என்பேர் சட்ை ரீதியாக,எழுத்து ரீதியாக அேர் 

ஆட்சி பசய்யும் முழு பகுதிக்கும் பசாந்தக்காைர். 

 

நீங்கள் பதரிந்து பகாள்ள வேண்டிய மூன்று முக்கியமான 

பாைங்கள்! 

நாம் ஜனநாயகத்தில் ேளர்ந்து ேருேதால், நம்மில் 

பபரும்பாவைார் அதன் தாக்கங்கடள அறிந்திருக்கவில்டை. 

 

1. ைாஜாவிற்கு எல்ைாவம பசாந்த உங்கடளயும் வசர்த்து! 

2. நீங்கள் உக்கிைாணக்காைர்,பசாந்தக்காைர் அல்ை  

3. ைாஜாக்கள் யாருக்கு தை வேண்டும் என்படத முடிவு 

பசய்கிறார்கள்  

 

1. ராஜாவிற்கு எல்லாதே ச ாந்ேம்  

 

ைாஜ்யத்தில் ைாஜாக்களுக்கு எல்ைாவம பசாந்தம்,நீங்கள் 

,நான்,மிருகங்கள்,மடைகள்,ஆறுகள்,கைல் மற்றும் அேர் 

ஆளும் பகுதியில் உள்ள எல்ைாவம அேருக்கு 

பசாந்தம்.ைாஜாவுக்கு அடே எல்ைாேற்றின் வமலும் முற்றும் 

அதிகாைம் உள்ளது. 

 

 

 

 

 

2. நீங்கள் உக்கிராணக்காரர்,ச ாந்ேக்காரர் அல்ல  



4 
 

 

எல்ைாம் ைாஜாவுக்கு பசாந்தமானது, நீங்கள் அேருடைய 

குடிமகன் என்பதால் உங்களுக்கு எதுவும் பசாந்தமில்டை. 

உங்களுக்கு எது கிடைத்தாலும் நீங்கள் உரிடமயாளர் அல்ை, 

ஆனால் ஒரு உக்கிைாணக்காைரின் பபாறுப்பு உங்களுக்கு 

ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. ராஜாக்கள் யாருக்கு ேர தவண்டும் என்படே முடிவு 

ச ய்கிறார்கள்  

 

ைாஜா தனது பசாந்த இடறயாண்டம விருப்பப்படி எந்த 

வநைத்திலும் யாருக்கும் எடதயும் பகாடுக்க முடியும்.  

ஒரு ஜனநாயகத்தில், பிைதமைாகவோ அல்ைது 

ஜனாதிபதியாகவோ உங்களுக்கு தனிப்பட்ை உதவியாக 

பசாத்டத ேழங்கினால், அது ஊழல் என்று 

அடழக்கப்படுகிறது.  

ஒரு ைாஜா உங்களுக்கு பசாத்து பகாடுக்கும்வபாது, அது அைச 

தயவு என்று அடழக்கப்படுகிறது. யாரும் அடத வகள்வி 

வகட்கவோ அல்ைது எதிர்க்கவோ முடியாது, ஏபனனில் 

உரிடமயாளைாக, அேருக்கு விருப்பமானடதச் பசய்ேது 

அேருடைய தனிச்சிறப்பு. 

 

ராஜா ேற்றும் கர்த்ேர்  

 

படைப்புக்கான பதய்வீக உரிடமயால் வதேன் ோனத்திற்கும் 

பூமிக்கும் ைாஜா. அேர் அடனத்டதயும் படைத்ததால் அேர் 

அடனத்திற்கும் ைாஜா. ஒவ்போரு ைாஜாவும் தானாகவே ஒரு 

ஆண்ைேர்,எல்ைாேற்றிக்கும் ைாஜாோனேர் 

எல்ைாேற்றிக்கும் ஆண்ைேைாோர்.வதேன் எல்ைாத்டதயும் 

படைத்ததால் எல்ைாேற்றிற்கும் பசாந்தக்காைர். 
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வேதாகமத்தில் பைவைாக ைாஜ்யம் வதேடன வதோதி 

வதேனாய் கர்த்தாதி கர்த்தடை சித்தரிக்கிறது.  

படழய ஏற்பாட்டில் வதேனாய் குறிக்கும் ோர்த்டதயாக 

நிடறய முடற “அவைானாய்” என்ற ோர்த்டத 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ‘அவைானாய் என்றல் 

உரிடமயாளர் அல்ைது பசாந்தக்காைர் என்று 

அர்த்தம்,நம்முடைய ஆங்கிை வேதாகமத்தில் அது” கர்த்தர்” 

என்று பமாழிபபயர்ப்பு பசய்ய பட்டுள்ளது.  

 

வதேனின் தனிப்பட்ை பபயர் “யாவே” (Yahweh) ஆகும்,அடத 

பசாந்தக்காைர் அல்ைது கர்த்தர் அல்ைது தடைேர் என 

பமாழிபபயர்க்கைாம். 

 

உபாகேம் 6:4-5,இஸ்ரதவதல, தகள்: நம்முடைய 

தேவனாகிய கர்த்ேர் ஒருவதர கர்த்ேர். 5. நீ உன் 

தேவனாகிய கர்த்ேரிைத்தில் உன் முழு இருேயத்தோடும், உன் 

முழு ஆத்துோதவாடும், உன் முழுப் பலத்தோடும் 

அன்புகூருவாயாக. 
 

வதேவன கர்த்தர்! 

வதேவன கர்த்தர் மற்றும் முதைாளி என்படத யூதர்கள் 

தினமும் தியானிக்க ஓதிக்பகாள்ள கட்ைடள பபற்றனர். 

 

அவத வதேன் மனிதருக்கு பூமியின் வமல் அதிகாைம் 

பகாடுத்தார். 

 

 ங்கீேம் 115:15-16, 15. வானத்டேயும் பூமிடயயும் 

படைத்ே கர்த்ேராதல நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ைவர்கள். 

16. வானங்கள் கர்த்ேருடையடவகள்; பூமிடயதயா 

ேனுபுத்திரருக்குக் சகாடுத்ோர். 
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ைாஜா தான் விரும்பியடத யாருக்கு வேண்டுமானாலும், எடத 

வேண்டுமானாலும் பகாடுக்க முடியும் என்படத நிடனவில் 

பகாள்ளுங்கள்.  

 

பூமி மற்றும் பைவைாகத்தின் படைப்பாளைாக,ஒரு 

உரிடமயாளைாக வதேன் தமக்கு பிரியமானடத,தான் 

வதர்ந்பதடுக்கும் நபருக்கு பகாடுக்க அேருக்கு உரிடம 

உண்டு. அேர் பூமிடய மனுபுத்திைருக்கு 

பகாடுத்தார்,மனுஷன் அதற்கு முதைாளியாக இருப்பதற்கு 

அல்ை அதற்கு ஒரு 

உக்கிைாணக்காைர்/அதிகாரியாக/நிர்ேகிப்பேைாக இருப்பதற்கு 

பகாடுத்தார்   . 

 

பூமியின் மீதான வதேனின் 

உரிடமத்துேம்,அதிகாைத்துேத்டத புரிந்து பகாள்ளும் 

ேடகயில் வேத ேசனங்கடள காண்வபாம். 

 

 ங்கீேம் 24:1-2, பூமியும் அதின் நிடறவும், உலகமும் அதிலுள்ள 

குடிகளும் கர்த்ேருடையது.2. அவதர அடேக் கைல்களுக்கு 

தேலாக அஸ்திபாரப்படுத்தி, அடே நதிகளுக்கு தேலாக 

ஸ்ோபித்ோர். 

 ங்கீேம் 47:7-9, தேவன் பூமியடனத்திற்கும் ராஜா; 

கருத்துைதன அவடரப் தபாற்றிப் பாடுங்கள்.8. தேவன் 

ஜாதிகள்தேல் அர ாளுகிறார்; தேவன் ேேது பரிசுத்ே 

சிங்கா னத்தின்தேல் வீற்றிருக்கிறார்.9. ஜனங்களின் 

பிரபுக்கள் ஆபிரகாமின் தேவனுடைய ஜனங்களாகச் 

த ர்க்கப்படுகிறார்கள்; பூமியின் தகைகங்கள் 

தேவனுடையடவகள்; அவர் ேகா உன்னேோனவர். 

யாத்திராகேம் 7:5, நான் எகிப்தின் தேல் என் டகடய நீட்டி, 

இஸ்ரதவல் புத்திரடர அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பைப் 
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பண்ணும்தபாது, நாதன கர்த்ேர் என்று எகிப்தியர் அறிவார்கள் 

என்றார்.” 

 ங்கீேம் 8:1, எங்கள் ஆண்ைவராகிய கர்த்ோதவ, உம்முடைய 

நாேம் பூமிசயங்கும் எவ்வளவு தேன்டேயுள்ளோயிருக்கிறது! 

உம்முடைய ேகத்துவத்டே வானங்களுக்கு தேலாக டவத்தீர்! 
 

 ங்கீேம் 16:2, என் சநஞ் தே, நீ கர்த்ேடர தநாக்கி: தேவரீர், 

என் ஆண்ைவராயிருக்கிறீர், என் ச ல்வம் உேக்கு 

தவண்டியோயிராேல்,” 
 

 ங்கீேம் 22:26-28,  ாந்ேகுணமுள்ளவர்கள் புசித்துத் 

திருப்தியடைவார்கள்; கர்த்ேடரத் தேடுகிறவர்கள் அவடரத் 

துதிப்பார்கள்; உங்கள் இருேயம் என்சறன்டறக்கும் வாழும் 27. 

பூமியின் எல்டலகசளல்லாம் நிடனவு 

கூர்ந்து கர்த்ேரிைத்தில் திரும்பும்; ஜாதிகளுடைய  ந்ேதி 

கசளல்லாம் உேது  முகத்தில் சோழுதுசகாள்ளும். 

28. ராஜ்யம் கர்த்ேருடையது; அவர் ஜாதிகடள ஆளுகிறவர். 

 

 ங்கீேம் 24:7-10, வா ல்கதள, உங்கள் ேடலகடள 

உயர்த்துங்கள்; அநாதி கேவுகதள, உயருங்கள்; ேகிடேயின் 

ராஜா உட்பிரதவசிப்பார்.8. யார் இந்ே ேகிடேயின் ராஜா? அவர் 

வல்லடேயும் பராக்கிரமுமுள்ள கர்த்ேர்; அவர் யுத்ேத்தில் 

பராக்கிரமுமுள்ள கர்த்ேராதே.9. வா ல்கதள, உங்கள் 

ேடலகடள உயர்த்துங்கள்; அநாதி கேவுகதள, உயருங்கள்; 

ேகிடேயின் ராஜா உட்பிரதவசிப்பார்.10. யார் இந்ே 

ேகிடேயின் ராஜா? அவர் த டனகளின் கர்த்ேரானவர்; அவதர 

ேகிடேயின் ராஜா. (த லா.) 
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ஆகாய் 2:8, சவள்ளியும் என்னுடையது, சபான்னும் 

என்னுடையது என்று த டனகளின் கர்த்ேர் ச ால்லுகிறார். 

 

படழய ஏற்பாடு வதேடன ஒரு ைாஜா,கர்த்தர் மற்றும் 

எல்ைாேற்றிற்கும் முதைாளியாக காட்டுகிறது, புதிய ஏற்பாடு 

இவயசு கிறிஸ்துடே கர்த்தர் மற்றும்  எல்ைாேற்றிற்கும் 

முதைாளியாக காட்டுகிறது. 

 

கிவைக்க ோர்த்டத “குரிவயாஸ்” கர்த்தர் என 

பமாழிபபயர்க்கப்பட்டு இவயசுடே புதிய ஏற்பாட்டில் 

அடிக்கடி குறிக்கிறதுகுரிவயாஸ் என்றால் அதிகாைம் என்று 

அர்த்தம்.அதிகாைத்டத உச்சகட்ை ேடகயில் 

உபவயாகப்படுத்துபேடையும் இது குறிக்கும். 

 

படழய ஏற்பாட்டில் எல்ைாம் வதேடன கர்த்தர் என்று 

குறிக்கிறது.புதிய ஏற்பாடு இவயசுடே குறித்து கூறுகிறது. 

 

பைவைாக ைாஜ்யம் பூமியில் மீண்டும் ேந்து நிறுேப்பை 

வபாகிறடத அறிவிக்க இவயசு ேந்தார்! இடத ஒரு ைாஜா 

தாவன பண்ண வேண்டிய ஒரு காரியம். ஏபனன்றால் ஒரு ைாஜ 

தானாகவே கர்த்தைாகிறார், அப்படிபயன்றால் இவயசுவும் 

கர்த்தர் ஆோர். 

 

நாம் இதயசுடவ” கர்த்ேராக்கவில்டல”, நாம் 

அவடர அறிந்து 

சகாண்ைாலும்,இல்லாவிட்ைாலும். 

படைப்பின் உரிடேயாளராக அவதர கர்த்ேர்! 
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இவயசு பூமிக்கு ேருேதற்கு முன்,அேர் ோர்த்டதயாக 

இருந்தார். எல்ைா படைப்பிற்கு இவயசுவே மூை 

காைணம்,ஏபனன்றால் படைப்பிற்கு பின்னல் ோர்த்டத 

உள்ளது. 

 

ேசங்கடள ஒப்பிட்டு பாருங்கள்: 

ஆதியாகேம் 1:1, ஆதியிதல தேவன் வானத்டேயும் பூமிடயயும் 

சிருஷ்டித்ோர். 

ஆதியாகேம் 1:3, தேவன் சவளிச் ம் உண்ைாகக்கைவது 

என்றார், சவளிச் ம் உண்ைாயிற்று. 

தயாவான் 1:1-3, ஆதியிதல வார்த்டே இருந்ேது, அந்ே வார்த்டே 

தேவனிைத்திலிருந்ேது, அந்ே வார்த்டே தேவனாயிருந்ேது. 2. 

அவர் ஆதியிதல தேவதனாடிருந்ோர்.3.  கலமும் அவர் 

மூலோய் உண்ைாயிற்று; உண்ைானசோன்றும் 

அவராதலயல்லாேல் உண்ைாகவில்டல 

தயாவான் 1:14, அந்ே வார்த்டே ோம் ோகி, கிருடபயினாலும் 

 த்தியத்தினாலும் நிடறந்ேவராய், நேக்குள்தள 

வா ம்பண்ணினார்; அவருடைய ேகிடேடயக் கண்தைாம்; 

அது பிோவுக்கு ஒதர தபறானவருடைய ேகிடேக்கு ஏற்ற 

ேகிடேயாகதவ இருந்ேது. 

எபிசரயர் 1:1-3, பூர்வகாலங்களில் பங்குபங்காகவும் 

வடகவடகயாகவும், தீர்க்கேரிசிகள் மூலோய்ப் 

பிோக்களுக்குத் திருவுளம்பற்றின தேவன்,2. இந்ேக் கடைசி 

நாட்களில் குோரன் மூலோய் நேக்குத் திருவுளம்பற்றினார்; 

இவடரச்  ர்வத்துக்கும் சுேந்ேரவாளியாக நியமித்ோர், 

இவடரக்சகாண்டு உலகங்கடளயும் உண்ைாக்கினார்.3. இவர் 

அவருடைய ேகிடேயின் பிரகா மும், அவருடைய ேன்டேயின் 

ச ாரூபமுோயிருந்து,  ர்வத்டேயும் ேம்முடைய 

வல்லடேயுள்ள வ னத்தினாதல ோங்குகிறவராய், 
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ேம்ோதலோதே நம்முடைய பாவங்கடள நீக்கும் சுத்திகரிப்டப 

உண்டுபண்ணி, உன்னேத்திலுள்ள ேகத்துவோனவருடைய 

வலதுபாரி த்திதல உட்கார்ந்ோர். 

 

பிைபஞ்சத்தின் படைப்பிற்கும் அடதத் 

தக்கடேத்துக்பகாள்ேதற்கும் நித்திய ோர்த்டத இவயசுவே! 

 

ஓரிரு உதாைணங்கடளக் காட்டுகிவறன்: 

 

ேத்தேயு 21:1-11, 

 

✓ கழுடத குட்டியின் உரிடமயாளருைன் முன் ஏற்பாடு 

இல்டை. 

✓ யாருடைய அனுமதிக்கும் நாடிச்பசல்ைவில்டை. 

✓ அவிழ்த்து என்னிைத்தில் பகாண்டுோருங்கள், இவயசு 

உத்தைவு பகாடுக்கிறார்  

✓ அது சோைாக இருந்தால்,”ஆண்ைேருக்கு 

வேண்டுபமன்று பசால்லுங்கள்.”  

✓ முதைாளி அந்த கழுடத குட்டிடய கட்ைவிழ்த்தார். 

 

ோற்கு 14:12-16, 

 

✓ கிைாமத்திற்குச் பசல்லுங்கள் 

✓ தண்ணீர் குைம் சுமந்து ேரும் மனிதடன காண்பீர்கள் 

✓ அேன் பின்னால் பசல்லுங்கள் 

✓ அேனிைம் வமல்வீட்டு அடறடய வகளுங்கள் 

✓ அது ஆயத்தமாக்கப்பட்டு இருக்கும் 

✓ அங்வக பஸ்காடே ஆயத்தம் பண்ணுங்கள் 
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உங்கள் தேலுள்ள இதயசுவின் ஆளுடே 

 

ஒரு ைாஜ்யத்தில் ஆளுடம என்பது வதசிய ேளங்களுக்கான சக 

குடிமக்களுைன் வபாட்டியிடுேதிலிருந்து குடியுரிடமடயப் 

பாதுகாக்கிறது. ஒரு உண்டமயான ைாஜ்யத்தில், ஆண்ைேர் 

எல்ைா ேளங்கடளயும் டேத்திருக்கிறார், அேர் 

தீர்மானித்தபடிவய விநிவயாகிக்கிறார். அேர் எப்வபாது 

ேளங்கடள பகாடுத்தாலும் அதன்வமல் உரிடமத்துேம் 

பகாள்ள அல்ை உக்கிைாணத்துேம் பகாள்ளவே. ைாஜாடே 

கர்த்தடை வபால் ஏற்றுக்பகாண்டு அர்ப்பணிக்கும் வபாது,ஒரு 

குடிமகன் ைாஜாவிைம் இருந்து பபற்றுக்பகாள்ளும் தகுதிடய 

பகாடுக்கிறது 

 

“கர்த்ேருக்கு” கீழ் வாழ்வது என்றால் என்ன ?  

 

ஒரு நிைத்திற்கு முதைாளியாக இருக்கும் அனுபேத்டத தான் 

நாம் வதேனின் கர்த்துேத்துக்கு ஒப்பிை முடியும். நீங்கள் 

என்வறா ஒருநாளாேது ோைடக வீட்டில் குடி இருந்து 

இருப்பீர்கள்,நீங்கள் இருக்கும் வீட்டிற்கும் நிைத்திற்கும் 

முதைாளி என்று ஒருேர் இருப்பார் அது உங்களுக்கு நன்கு 

பதரியும். 

அந்த முதைாளிக்கு நீங்கள் ோைடக பசலுத்துவீர்கள்,அேரின் 

பபாருடள நீங்கள் எப்படி உபவயாகிக்கிறீர்கள் என்று கணக்கு 

பகாடுக்க வேண்டும்.  

ஏன்?  

ஏபனன்றால் அந்த பசாத்துக்கு நீங்கள் உரிடமயாளர் 

அல்ை,அேவை உரிடமயாளர். 

 

நீங்கள் “இவயசுடே கர்த்தர் “என்று பசான்னால்,உங்கள் வமல் 

உள்ள அேரின் அதிகாைத்டத நீங்கள் உணர்ந்தேர்களாய் 

அேருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டியது உங்கள் 

கைடம.கீழ்ப்படிதல் இல்ைாமல் வதே ஆளுடம இல்டை. 
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லூக்கா 9:23, பின்பு அவர் எல்லாடரயும் தநாக்கி: ஒருவன் என் 

பின்தன வர விரும்பினால், அவன் ேன்டனத் ோன் சவறுத்து, 

ேன் சிலுடவடய அனுதினமும் எடுத்துக்சகாண்டு, என்டனப் 

பின்பற்றக்கைவன். 

ேத்தேயு 10:37-38, ேகப்படனயாவது ோடயயாவது என்னிலும் 

அதிகோய் தநசிக்கிறவன் எனக்குப் பாத்திரன் அல்ல; 

ேகடனயாவது ேகடளயாவது என்னிலும் அதிகோய் 

தநசிக்கிறவன் எனக்குப் பாத்திரன் அல்ல.38. ேன் சிலுடவடய 

எடுத்துக்சகாண்டு என்டனப் பின்பற்றாேவன் எனக்குப் 

பாத்திரன் அல்ல. 
ேத்தேயு 8:21-22, அவருடைய சீஷர்களில் தவசறாருவன் 

அவடர தநாக்கி: ஆண்ைவதர! முன்பு நான் தபாய், என் 

ேகப்படன அைக்கம்பண்ண எனக்கு உத்ேரவு 

சகாடுக்கதவண்டும் என்றான். 22. அேற்கு இதயசு: ேரித்தோர் 

ேங்கள் ேரித்தோடர அைக்கம் பண்ணட்டும், நீ என்டனப் 

பின்பற்றி வா என்றார்.” 

லூக்கா 6:46, “என்டன ஆண்ைவதர! ஆண்ைவதர! என்று 

நீங்கள் ச ால்லியும், நான் ச ால்லுகிறபடி நீங்கள் 

ச ய்யாேற்தபாகிறசேன்ன? 
அேருக்கு கீழ்படியாததற்கு சாக்கு பசான்னால்,அேடை 

ஆண்ைேர் என்று அடழக்க முடியாது.கீழ்படியாடே ஒரு 

தேர்ந்துசேடுப்பது அல்ல! 

 

நீங்கள் அேடை உங்கள் ஆண்ைேர் என்று பசால்லியும்,நீங்கள் 

பபாய் உங்களுக்கு இஷ்ைமானடேகடள பசய்ய முடியாது.  

பைவைாக ைாஜ்யத்தில் “ோைத்தின் இறுதிநாளுக்பகன்று 

குடிமகன்“என்று ஒன்று இல்டை.அேடை ஒரு முடற மட்டும் 
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பின்பற்றி விட்டு,பிறகு உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்றார் வபால் 

ோழ முடியாது.  

 

இவயசு கர்த்தர் என்றால் அேருக்காக ஞாயிற்றுக்கிழடம 

மட்டும் ோழ்ந்து விட்டு,மற்ற நாட்களில் உங்களுக்காக ோழ 

கூைாது. 

 

இவயசு எல்ைாருக்கும் ஆண்ைேர் அல்ைது அேர் ஆண்ைேவை 

அல்ை.  

அேரின் ஆளுடம தன்டம 24/7 வநைத்திற்கும் பபாருந்தும்.  

அதற்கு வேறு காை அட்ைேடனவய இல்டை. 

 

முடிவுடர: 

 

ைாஜா தனிப்பட்ை முடறயில் தனது பிைவதசத்தில் உள்ள 

அடனத்டதயும் பசாந்தமாக டேத்திருக்கிறார், தனிப்பட்ை 

ேடகயில் உரிடம இல்டை.  

ஒரு ைாஜ்யத்தில் எடதயும் பயன்படுத்துேது ைாஜாவுக்கு 

ேழங்கப்பட்ை ஒரு பாக்கியம்.  

 

ஒரு ைாஜா தனது ைாஜ்யத்தில் யாருக்கும் எடதயும் 

பகாடுக்கவோ விநிவயாகிக்கவோ முடியும்,ஏபனன்றால் 

அேவை அடேபயல்ைாேற்றிற்கும் முதைாளி. அேர் 

அடேகடள எங்கு வேண்டுமானாலும் தன் 

விருப்பத்திற்வகற்ப மாற்ற முடியும்,அதன் மூைம் நாம் 

எடதயும் உரிடம பகாண்ைாை முடியாது என்பது அறியைாம்.  

 

விஷயங்கள் உண்டமயில் நம்முடையடே அல்ை, சிை 

சமயங்களில் ைாஜா நமக்கு அளித்த ஒன்டற விட்டுவிைச் 

பசால்ேதன் மூைம் நம்டம வசாதிப்பார்.  

நம்முடைய பதில்  
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➢ கீழ்ப்படிதல் அல்ைது  

➢ கீழ்படியாடம  

 

இதன் மூைம் நாம் அேடை ஆண்ைேர் என்று 

விசுேசிக்கிவறாமா இல்டையா என்படத பேளிப்படுத்தும்.  

 

நாம் கீழ்ப்படிந்தால், அேர் எல்ைாேற்டறயும் பசாந்தமாக 

டேத்திருக்கிறார் என்று நாங்கள் நம்புகிவறாம் என்படதயும், 

நாம் பகாடுப்படத அேைால் மாற்றுேவதாடு மட்டுமல்ைாமல் 

அடதப் பபருக்கவும் முடியும் என்படதக் விசுோசிக்கிவறாம் 

என்று பேளிக்காட்டுகிறது.  

 

ைாஜாவின் ஆளுடமக்கு அர்பணிப்பது என்பது நமக்கு என்று 

எந்த உரிடமயும் இல்டை என்பதாகும்.  

 

நாம் ஒரு மிக பபரிய அறிக்டக பசய்ய வேண்டுமானால் அது 

“இவயசு கிறிஸ்துவே ஆண்ைேர் என்பதாகும்.” அடத 

பசால்லும் வநைத்தில் நம்முடைய பசாந்த ோழ்க்டகயின் 

வமல் நமக்கு அதிகாைம் இல்டை மற்றும் நாம் இவயசுவுக்கு 

பசாந்தம் என்று அறிக்டக பசய்கிவறாம். நாம் நாமாகவே 

அேரின் கட்டுப்பாட்டில் மற்றும் ேழிகாட்டுதலில் நம்டம 

அர்பணிக்கிவறாம். 

 

வதேனின் ஆளுடமக்கு ஒப்படைகிவறாம் என்பதற்கு 

கீழ்படிதவை அடையாளம். நாம் ைாஜாவுக்கு கீழ்ப்படியும் 

வபாது,”நீவை ஏன் ஆண்ைேர் மற்றும் ஏன் ோழ்க்டக 

உம்முடையது, மற்றும் உம் சித்தவம எனக்கு இைப்பட்ை 

கட்ைடள” என்று அறிக்டக பசய்கிவறாம்.”  

வதேனின் ஆளுடமக்கு ஒப்படைகிவறாம் என்பதற்கு நன்றி 

பசால்லுதல் ஒரு அடையாளம். நமக்கு பகாடுக்கப்பட்ை 

உணவு,உடை,தண்ணீர்,உடறவிைம் மற்றும் தினசரி 
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வதடேகள் அேற்றிற்காக நன்றி பசால்லுதல் மூைம் ைாஜாவே 

எல்ைாேற்றிற்கும் பசாந்தக்காைர் மற்றும் அேவை நமக்கு 

பகாடுக்கப்பட்ை எல்ைாேற்றிற்கும் மூைதனம் என்று 

அறிக்டக பசய்கிவறாம்.  

 

“கர்த்தர்” என்ற ோர்த்டதடய “ஆனால்” என்ற 

ோர்த்டதயுைன் உபவயாகப்படுத்த முடியாது. அந்த இைண்டு 

ோர்த்டதகளும் ஒன்றாக இருக்க ோய்ப்பில்டை. ஆண்ைேவை 

நான் உம்டம வநசிக்கிவறன் ஆனால்... அல்ைது அேர் 

ஆண்ைேர்  அல்ை என்று நாம் பசால்ை முடியாது.  

 

நாம் அேடை ஆண்ைேர்,கர்த்தர் என்று அடழத்துவிட்டு 

அேருக்கு கீழ்படியாததற்கு நாம் சாக்குவபாக்கு பசால்ை 

முடியாது. “கர்த்தர்“ என்ற ோர்த்டதக்கு நாம் பசால்ை 

வேண்டிய பதில்” சரி, பசய்கிவறன் “ஆகும்!”  

 

ஒன்று அவர் எல்லாருக்கும் ஆண்ைவர் 

அல்லது அவர் ஆண்ைவதர இல்டல. 


