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அப்ப ோஸ்தலர்கள் - ப துரு 03 – நல்ல
குணோதிசயம்
லூக்கோ 6:12-16
லூக்கோ 6:12-16, அந்நோட்களிபல, அவர் ஜெ ம் ண்ணும் டி
ஒரு மலலயின்பமல் ஏறி, இரோமுழுவதும் பதவலை பநோக்கி:
ஜெ ம் ண்ணிக்ஜகோண்டிருந்தோர். ஜ ோழுது விடிந்தப ோது,
அவர் தம்முலைய சீஷர்கலை வரவலைத்து, அவர்களில்
ன்னிரண்டுப லரத் ஜதரிந்து ஜகோண்டு, அவர்களுக்கு
அப்ப ோஸ்தலர் என்று ப ரிட்ைோர். அவர்கள் யோஜரனில்,
ப துரு என்று தோம் ப ரிட்ை சீபமோன், அவன் சபகோதரைோகிய
அந்திபரயோ, யோக்பகோபு, பயோவோன், பிலிப்பு, ர்ஜதோஜலோபமயு,
மத்பதயு, பதோமோ, அல்ப யுவின் குமோரைோகிய யோக்பகோபு,
ஜசபலோத்பத
என்ைப் ட்ை
சீபமோன்,
யோக்பகோபின்
சபகோதரைோகிய யூதோ, துபரோகியோை யூதோஸ்கோரிபயோத்து
என் வர்கபை.
ஜ ோதுவோைத் தகவல்கள்:
இவர்கள் அனைவரும் சாதாரணமாை மனிதர்கள்.
யூதானைத் தவிர்த்து, மற்ற அனைவரும் கலிலேயானவச்
லசர்ந்தவர்கள். யூதாஸ் மட்டும் ததற்கிலுள்ள கீரிலயாத்
என்னும் பட்டணத்னதச் லசர்ந்தவன்.
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இவர்கள் அனைவரும் இஸ்ரலவலின் கண்டுதகாள்ளப்படாத
கிராமப் பகுதிகனளச் லசர்ந்தவர்கள்.
o இவர்களில் யாரும் பரிலசயரில்னே.
o இவர்களில் யாரும் சதுலசயரில்னே.
o இவர்களில் யாரும் ஆசாரியரில்னே.
o இவர்களில் யாரும் லவதபாரகரில்னே.
o இவர்களில் யாரும் புகழ்தபற்ற நபர்களுமில்னே.
எல்லோரும் சாதாரணமாை மனிதர்கலள.
அதில் நான்குலபர் மீைவர்கள், ஒருவன் ஆயக்காரன், ஒருவன்
தீவிரவாதி, மற்றவன் காட்டிக்தகாடுத்த துலராகி.
புதிய ஏற்பாட்டின் நான்கு இடங்களில் அப்லபாஸ்தேர்களின்
தபயர் பட்டியல்கள் இடம்தபற்றுள்ளது.
மத்லதயு, மாற்கு, லூக்கா, மற்றும் அப்லபாஸ்தேர் நடபடிகள்.
மத்பதயு 10, மோற்கு 3, லூக்கோ 6, மற்றும் அப்ப ோஸ்தலர் 1.
இந்தப் தபயர் பட்டியல்கள் ஒவ்தவான்றிலும் பன்னிரண்டு
லபர்களின் தபயர்களும் இடம் தபற்றுள்ளது. ஆனகயிைால்
அந்த பன்னிருவரும் யார் என்று நாம் அறிந்துதகாள்ள
முடியும். ஆைால் பட்டியலின் தபயர்களில் இடமாற்றம்
உள்ளது.
இந்த நான்கு தபயர் பட்டியல்களிலும் லபதுருவின் தபயர்
தான் முதோவதாக இடம்தபற்றுள்ளது.
ஒவ்தவான்றிலும்
நான்குலபர்
தகாண்ட
மூன்று
குழுவிைர்களாய் அப்லபாஸ்தேர்கள் பிரிக்கப் பட்டுள்ளைர்.
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o முதல் குழுவிைர்
o இரண்டாம் குழுவிைர்
o மூன்றாம் குழுவிைர்
முதல் குழுவிைர்:
1.

சீலமான் என்னும் லபதுரு

2.

அந்திலரயா

3.

யாக்லகாபு

4.

லயாவான்

லபதுரு, யாக்லகாபு மற்றும் லயாவானின் தபயர்கள்
பட்டியலில் மாறிமாறி இடம்தபற்றுள்ளது. லபதுருவின்
தபயர் எல்ோவற்றிலும் முதலில் இடம்தபறுகிறது. ஆைால்
இவர்களின் தபயர்கள் எப்லபாதுலம முதல் குழுவாகலவ
கருதப்படுகிறது.
இரண்ைோம் குழுவிைர்:
1.

பிலிப்பு

2.

பர்த்ததாதோலமயு (அ) நாத்தான்லவல்

3.

மத்லதயு

4.

லதாமா

இந்த இரண்டாவது
இடம்தபற்றுள்ளது.

குழுவும்

எல்ோ

பட்டியலிலும்

பிலிப்பு, பர்த்ததாதோலமயு, மத்லதயு மற்றும் லதாமா ஆகிய
நால்வரின்
தபயர்கள்
அடிக்கடி
இடம்
மாறி
இடம்தபற்றாலும், இந்த இரண்டாம் குழுவில் பிலிப்புவின்
தபயலர எப்லபாதும் முதோவதாக இடம்தபறுகிறது.
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மூன்றோம் குழுவிைர்:
1.

அல்லபயுவின் குமாரைாகிய யாக்லகாபு

2.

தசலோத்லத என்ைப்பட்ட சீலமான்

3.

யாக்லகாபின் குமாரைாகிய யூதாஸ்

4.

யூதாஸ்காரிலயாத்து

எல்ோ பட்டியலிலும் ஒன்றுலபாேலவ இடம்தபறுகிறது.
நடுவில் இருக்கும் தசலோத்லத என்ைப்பட்ட சீலமான்
மற்றும் யாக்லகாபின் குமாரைாகிய யூதாஸ் ஆகிய இருவரின்
தபயர்களும் அவ்வப்லபாது இடம் மாறி இடம்தபறுகிறது.
ஆைால் அப்லபயுவின் குமாரைாகிய யாக்லகாபின் தபயர்
முதலிலும் யூதாஸ்காரிலயாத்தின் தபயர் கனடசியிலும்
இடம்மாறாமல் இடம்தபற்றுள்ளது.
இதிலிருந்து என்ை நோம் கற்றுக்ஜகோள்ளுகிபறோம்?
எல்லோருக்கும் தனேவைாய் கருதப்பட்ட லபதுருவின்
தபயலர எல்ோப் பட்டியல்களிலும் முதல் இடத்னத
ஆக்கிரமிக்கிறது.
இந்த நான்குலபர் தகாண்ட குழுக்கள் கிறிஸ்துலவாடுள்ள
தநருக்கத்தில் வித்தியாசப்படுகின்றைர்.
முதல் குழுவிைர் எப்லபாதும் இலயசுவுக்கு தநருக்கமாகலவ
இருந்தைர்: லபதுரு, யாக்லகாபு, லயாவான் மற்றும்
அந்திலரயா.
இந்த குழுக்கள் ஒவ்தவான்றிற்கும் தனேவர்கள் உள்ளைர்
என்பனதயும் நாம் அறியமுடிகிறது.
o முதல் குழுவின் தனேவர், லபதுரு.
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o இரண்டாம் குழுவின் தனேவர், பிலிப்பு.
o மூன்றாம்

குழுவின்

தனேவர்,

அல்லபயுவின்

குமாரைாகிய யாக்லகாபு.
தனேவர்களுக்தகல்ோம்

தனேவராக

லபதுரு

நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்.

சீபமோன் ப துரு
லபதுரு,
தசய்திக்காய்
மனிதனைச்
சார்ந்திருக்க
லவண்டியதில்னே, லதவனிடத்திலிருந்லத தைக்கு தசய்தி
வருகிறது என்பனத தன்னுனடய அனுபவத்தின் மூேம்
கற்றுக்தகாண்டான்.
லதவன் தன்னை இயற்னகக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில்
பயன்படுத்துவார் என்பனதயும் அனுபவங்களின் மூேம்
கற்றுக்தகாண்டான்.
இராஜ்ஜியத்தின்
திறவுலகால்
அவனிடத்தில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவன் தன்னுனடய
வாழ்க்னகனயயும் தசய்தினயயும் தகாண்டு லதவனுனடய
ராஜ்யத்னதத் திறந்து ஆண்கனளயும் தபண்கனளயும்
உட்பிரலவசிக்கச் தசய்யமுடியும்.
மாம்ச ரீதியாய் அவன் தபேவீைன் என்றும், தன்னுனடய சுய
தபேத்னதயும் சுய தீர்மாைத்னதயும் நம்பி ஒன்றும்
தசய்யமுடியாது
என்பனதயும்
அனுபவத்தில்
கற்றுக்தகாண்டான்.

சரியோை குணம்
குணாதிசயம், மற்றவர்களிடத்தில் மதிப்னபத் லதடித்
தருகிறது.
மதிப்பு, மக்கள் நம் மீது நம்பிக்னக னவக்கச் தசய்கிறது.
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நம்பிக்னக, மக்கள் உங்கனள பின்பற்றும்படி தசய்கிறது.
குணாதிசயம் தனேனமத்துவத்திற்கு தகுதிப் படுத்துகிறது.
சீராை தனேனமத்துவத்னத சாத்தியமாக்குகிறது.
நல்ே குணங்கள் இல்னேதயன்றால், நீ தனேவைாக மாறலவ
முடியாது.

மோம்சீக தலலலமத்துவம்:
“நம்பிக்னக, மரியானத, சுயநேமில்ோதிருத்தல், தாழ்னம,
சீராை எண்ணம், சுய ஒழுக்கம், சுய கட்டுப்பாடு, னதரியம்.”
இந்த
நற்குணங்கதளல்ோம்
ஒரு
தனேவனிடம்
இருக்கலவண்டும் என்று சமுதாயம் எதிர்பார்க்கிறது.
இனவகள்
லதவனுனடய
சாயனே
லநர்த்தியாய்
பிரதிபலிக்கிறது.
இனவகதளல்ோம் லதவனுனடய மற்றும் கிறிஸ்துவுனடய
குணாதிசயங்களாய் இருப்பதால் இனவகள் அனைத்தும்
லதவ சாயனேலய பிரதிபலிக்கிறது.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

கிறிஸ்து பூரண நம்பிக்னகக்குரியவர்,
கிறிஸ்து பூரண கைத்திற்குரியவர்,
கிறிஸ்து பூரண சுயநேமற்றவர்,
கிறிஸ்து பூரண தாழ்னமயுள்ளவர்,
கிறிஸ்து பூரண சீராை சிந்னததகாண்டவர்,
கிறிஸ்து பூரண சுய ஒழுக்கமுள்ளவர்,
கிறிஸ்து பூரண சுய கட்டுப்பாடுள்ளவர்,
கிறிஸ்து பூரண னதரியமாைவர்,
கிறிஸ்து பூரண லநர்னமயாைவர்.

மனிதனின் தூய்னமயாை, உயர்ந்த மற்றும் லநர்னமயாை
குணாதிசயங்கள் கிறிஸ்துவில் பிரதிபலித்த லதவனுனடய
குணாதிசயங்களாய் இருக்கிறது.
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எைலவ
ஒருவன்
ஆவிக்குரிய
தனேவைாயிருக்க
விரும்பிைால், மக்கனள கிறிஸ்துனவப்லபால் மாற்றுவலத
அவனுனடய பிரதாை குறிக்லகாளாய் இருக்கும். மக்கனள
கிறிஸ்துனவப்லபால் மாற்றுவதற்கு ஒருவன் தன்னை
முன்மாதிரியாய் னவத்து, எந்ததந்த சுபாவங்கள் கிறிஸ்துனவ
பிரதிபலிக்குலமா,
அனவகனள
தன்னில்
தவளிப்படுத்தலவண்டும்.
எைலவ தான், மூப்பர்கள் லபான்று திருச்சனபயின்
தனேனமப்தபாறுப்புகளில் இருப்பவர்களிடமிருந்து அதிகம்
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஒரு லதவ மனிதனுக்கு இருக்கலவண்டிய குணாதிசயங்கள் 1
தீலமாத்லதயு 6ஆம் அதிகாரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இேக்கு தபரிதாயிருப்பதால், தகுதி அளவும் தபரிதாகலவ
இருக்கிறது.
கிறிஸ்துனவப்லபால்
மாறுவலத
தனேனமத்துவத்தின் ஆவிக்குரிய இேக்கு.

ஆவிக்குரிய

➢ உேக
தனேனமத்துவம்
தன்ைம்பிக்னகனய
அடிப்பனடயாகக் தகாண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
➢ ஆவிக்குரிய தனேனமத்துவலமா, சுயத்னத நம்பாமல்
லதவன்
மீது
நம்பிக்னக
னவக்க
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
• உேக தனேனமத்துவத்திற்கு மக்கனள நன்கு
அறிந்தவர்கனள நாம் எதிர்பார்க்கிலறாம்.
• ஆவிக்குரிய தனேனமத்துவத்திற்லகா, லதவனை நன்கு
அறிந்தவர்கள் லதனவப்படுகிறார்கள்.
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o உேக தனேனமத்துவத்திற்கு நன்றாய் தீர்மாைம்
எடுக்கக்கூடிய நபர்கனள எதிர்பார்க்கிலறாம்.
o ஆவிக்குரிய தனேனமத்துவத்திற்லகா, லதவ சித்தத்னத
அறிய விரும்புகிற ஒரு நபனர எதிர்பார்க்கிலறாம்.
▪ உேக
தனேனமத்துவத்திற்கு
ேட்சியத்லதாடு
தசயல்படக்கூடிய நபனர எதிர்பார்க்கிலறாம்.
▪ ஆவிக்குரிய தனேனமத்துவத்திற்லகா, லதவ நாமத்னத
மகினமப்படுத்துவனத குறிக்லகாளாய் தகாண்டு
தசயல்படுபவர்கனள எதிர்பார்க்கிலறாம்.
❖ உேக
தனேனமத்துவத்திற்கு
தன்னுனடய
திட்டங்கனளயும்
யுக்திகனளயும்
லநர்த்தியாய்
தசயல்படுத்தக்கூடிய நபனர எதிர்பார்க்கிலறாம்.
❖ ஆவிக்குரிய தனேனமத்துவத்திற்லகா, லதவனுனடய
வார்த்னதனய புரிந்து அதற்கு கீழ்படிகிற நபனர
எதிர்பார்க்கிலறாம்.
➢ உேக
தனேனமத்துவத்திற்கு
மற்றவர்களுக்கு
கட்டனளயிடும் அதிகாரத்னதச் தசயல்படுத்தக்கூடிய
நபனர எதிர்பார்க்கிலறாம்.
➢ ஆவிக்குரிய
தனேனமத்துவத்திற்லகா,
மற்றவர்களுக்கு உதவிதசய்து, காலியிடங்கனள
நிரப்புவதற்கு எப்லபாதும் ஆயத்தமாயிருக்கிற நபனர
எதிர்பார்க்கிலறாம்.
• உேக
தனேனமத்துவத்திற்கு
மற்றவருனடய
தவற்றினயக்
தகாண்டு
தங்கனள
உற்சாகப்படுத்திக்தகாள்ளுகிற
நபர்கனள
எதிர்பார்க்கிலறாம்.
• ஆவிக்குரிய தனேiனமத்துவத்திற்லகா, லதவனுனடய
அன்பிைால்
ஏவப்படுகிற
நபர்கனள
எதிர்பார்க்கிலறாம்.
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o உேக தனேனமத்துவத்திற்கு சுயமாய் காலுன்றி
நிற்பவர்கனள எதிர்பார்க்கிலறாம்.
o ஆவிக்குரிய தனேனமத்துவத்திற்லகா, லதவனை
முற்றிலும்
சார்ந்துதகாள்ளுகிறவர்கனள
எதிர்பார்க்கிலறாம்.
தபாதுவாை
தனேனமத்துவத்னதக்
படிக்கப்லபாவதில்னே.

குறித்து

நாம்

லதவனுக்காை தனேவைாயிருப்பதற்கு சிே இயற்னகயாை
மூேப்தபாருட்கள்
லதனவப்படுகிறது.
லபதுருவுக்கு
அனவகள் அனைத்தும் இயல்பாகலவ இருந்தது. எனினும்,
அவற்னற ஆவிக்குரிய தனேனமத்துவமாய் மாற்றுவதற்கு
சிே தீவிர நடவடிக்னககள் எடுக்கலவண்டியிருந்தது. அது
அனுபவத்தின் மூேமாகவும் நல்ே குணாதிசயங்கனள
வளர்த்துக்தகாள்வதின் மூேமாகவுலம சாத்தியமாைது.
ஆவிக்குரிய தனேனமத்துவத்திற்கு மற்தறல்ோவற்னறக்
காட்டிலும் குணாதிசயங்கள் மிகவும் அவசியம்.
இது ஆவிக்குரிய தனேனமத்துவத்திற்கு மிகவும் அவசியம்.
ஏதைனில் கிறிஸ்துனவப் லபால் மாறுவலத அதின் இேக்கு.
எவதைாருவன் ஜைங்கனள கிறிஸ்துனவப்லபால் மாற்றப்
பிரயாசப்படுகிறாலைா அவன் நல்ே குணாதிசயங்கனள
உனடயவைாகலவ இருக்கலவண்டும்.
“கல்ேனறயில் துக்கங்தகாண்டாடுகிறவர்கள், அடக்கம்
பண்ணாமல் திரும்பிக்தகாண்டுவருவது, மரித்தவரின் நல்ே
குணாதிசயங்கனள மட்டுலம. அவர் யார் என்பலத ததாடர்ந்து
உயிர்வாழும், அனத அடக்கம் தசய்யமுடியாது.”
J.R. மில்ேர்.
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நீ மரித்தபின்பு மக்கள் உங்கனளக் குறித்து என்ை
நினைப்பார்கள் என்பனதப் தபாருட்படுத்தலவண்டும்.
அலதலநரத்தில், நாம் உயிலராடு இருக்கும்லபாது மக்கள்
நம்னமக் குறித்து என்ை நினைக்கிறார்கள் என்பனதயும்
தபாருட்டாய் எண்ணலவண்டும்.
லபதுருனவக் குறித்து லதவனுக்கு ஒரு திட்டம் உண்டு.
லதவன் தன்னை பயன்படுத்தலவண்டும் என்று லபதுரு
விரும்பிைான்.
ஆைால்
லதவனுக்குப்
பயன்படுகிற
மனிதைாய் மாறுவதற்கு பல்லவறு காரியங்கள் லபதுருவுக்கு
அவசியப்பட்டது.
நற்குணாதிசயங்கனள
வளர்த்துக்தகாள்வது அதில் முக்கியமாை ஒன்று.

1. அடி ணிதல்
ஆவிக்குரிய

தனேனமத்துவத்திற்கு

அடிபணிதல்

அவசியம்.
உேக விளக்கத்திற்கு அது முரண்பாடாைது.
ஒரு உேக தனேவன் அதிகாரத்னதச் தசயல்படுத்துகிறவைாய்
இருக்கலவண்டும்.
ஆவிக்குரிய வட்டாரத்தில் கீழ்படிதனேக் கற்பது அவசியம்.
ஏதைன்றால், ஆவிக்குரிய தனேவைாய் நாம் எனதச்
தசய்தாலும் அனத லதவனுக்கு அடிபணிந்து தசய்ய
லவண்டும்.
o
o
o
o
o

லதவனுக்கு அடிபணிதல்,
லதவனுனடய வார்த்னதக்கு அடிபணிதல்,
லதவனுனடய திட்டத்திற்கு அடிபணிதல்,
பரிசுத்த ஆவியாைவருக்கு அடிபணிதல்,
லதவனுனடய லநாக்கத்திற்கு அடிபணிதல்.
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தனேவர்கள் மைவுறுதியுள்ளவர்களாய் இருக்கலவண்டும்.
தவளிப்பனடயாய் இருக்கலவண்டும். ஆர்வமுள்ளவர்களாய்
இருக்கலவண்டும். கடிைமாய் நடந்துதகாள்ளலவண்டும்.
அதிகாரம் தசலுத்த லவண்டும். லபதுருவுக்கு இனவகள்
அனைத்தும் இருந்தது. லபதுரு படபடதவன்று லபசுவான்.
அவசரமாய் தசயல்படுவான். அவர் ஒரு தபாறுப்பில்
நியமிக்கப்பட்ட நபர். சரிலயா, தவலறா, கானளனய அதின்
தகாம்னபப்பிடித்து நிறுத்தக்கூடியவன். இலயசு அவனுக்கு
அடிபணிதலின் பாடத்னதக் கற்பிக்கலவண்டியிருந்தது.
அடிபணிதலின் பாடத்னதக் கற்றுக்தகாள்ள அவனுக்கு பே
வழிகள் இருந்தது.
மத்பதயு 17:24, அவர்கள் கப் ர்நகூமில் வந்த ப ோது,
வரிப் ணம் வோங்குகிறவர்கள் ப துருவினிைத்தில் வந்து:
உங்கள் ப ோதகர் வரிப் ணம் ஜசலுத்துகிறதில்லலயோ என்று
பகட்ைோர்கள்; ஜசலுத்துகிறோர் என்றோன்.
கப்பர்நகூலம இலயசுவின் கலிலேயா ஊழியத்திற்கு
தனேனமச்தசயேகமாய் தசயல்பட்டது. லபதுருவுக்கும்
அந்திலரயாவுக்கும் பிறப்பிடமும் இந்த கப்பர்நகூலம.
இரண்டு தவள்ளிப்பணம் என்பது இரண்டு நாள் கூலி.
வரிப்பணமாய் தசலுத்தப்படலவண்டியது.
மத்பதயு 17:25, அவன் வீட்டிற்குள் வந்தப ோது, அவன்
ப சுகிறதற்கு முன்ைபம இபயசு அவலை பநோக்கி: சீபமோபை,
உைக்கு எப் டித் பதோன்றுகிறது? பூமியின் ரோெோக்கள்
தீர்லவலயயும் வரிலயயும் தங்கள் பிள்லைகளிைத்திபலோ,
அந்நியரிைத்திபலோ, யோரிைத்தில் வோங்குகிறோர்கள் என்று
பகட்ைோர்.
இது
லபதுருவுக்கு
பிரச்சனையாயிருந்தது.
அவர்கள்
லராமர்கனள தவறுத்தைர். லராமர்களின் வரிவசூலிக்கும்
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தசய்னகனய
தவறுத்தைர்.
விக்கிரக
ஆராதனைக்
காரர்களாகிய லராமர்களுக்கு வரி தசலுத்துவது அவர்களுக்கு
தவறாய் லதான்றிைாலும், மகினமயின் லதவனும், லதவ
குமாரனுமாயிருக்கிற இலயசு லராமர்களுக்கு வரி கட்டியது
லபதுருவுக்கு ஆச்சரியமாய் இருந்திருக்கும்.
ஆனகயிைால்,
லபதுருவுக்கு
அந்த
தசய்னகனய
ஆலமாதிப்பது சற்று கடிைமாகலவ இருந்திருக்கும்.
லராம ராஜ்யத்திற்கு நாம் உட்படாதலபாது, அதாவது உேக
ராஜ்யத்திற்கு
நாம்
உட்படாதலபாது,
ஏன்
நாம்
வரிகட்டலவண்டும்?
இலயசுலவ என் ராஜா, நான் ராஜாவின் பிள்னள.
லதசபக்தியுள்ள ஒவ்தவாரு யூதனும் வரிகட்டுவதற்கு தங்கள்
மைனத திடப்படுத்திக்தகாண்டான். ஆைால் லபதுருலவ
லமசியாவாகிய ஆண்டவராகிய இலயசு கிறிஸ்துவுனடய
லதவ ராஜ்யத்திற்கு ததரிந்துதகாள்ளப்பட்டவன். அதிைால்,
தான் லராம ராஜ்யத்திற்கு வரிகட்டுவனத விரும்பாமல்
இருந்திருக்கக்கூடும்.
அவன்
என்ை
லயாசிக்கிறான்
என்று
இலயசு
புரிந்துதகாண்டார். ஏதைன்றால், அவனுனடய லகள்வி
அவன் என்ை லயாசிக்கிறான் என்பனத பிரதிபலித்தது.
மத்பதயு 17:26, அதற்குப் ப துரு: அந்நியரிைத்தில்
வோங்குகிறோர்கள் என்றோன். இபயசு அவலை பநோக்கி:
அப் டியோைோல்
பிள்லைகள்
அலதச்
ஜசலுத்தபவண்டுவதில்லலபய.
இது லபதுருக்கு சற்று குழப்பமாய் ததரிந்திருக்கோம்.
ராஜாவின் பிள்னளகள் வரிதசலுத்த லவண்டியதில்னே என்று
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இலயசு தசால்லும்லபாது அவர் அவனுக்கு ஆதரவாய்
லபசுகிறார் என்று எண்ணியிருக்கக்கூடும்.
நீங்கள் வரிகட்டுகிறவர்களாயிருந்து, மற்றவர்கள் வரி
கட்டாதனத அறியும்லபாது அது உங்கனள பாதிக்கிறதா?
லபதுரு தன் பாடத்னதக் கற்றுக்தகாள்ளுகிறான்.
லபதுருனவ சிந்னதயில் னவத்து, லபதுருவின் நிருபங்கனள
தயவாய் வாசியுங்கள். சுவிலசஷத்தில் இடம்தபறும்
லபதுருவுக்கும், நிருபம் எழுதிய லபதுருவுக்கும் வித்தியாசம்
இருப்பனதப் பார்க்க முடியும். இந்த மனிதன் ஓர் தபரிய
மறுரூபமாக்கும் அனுபவத்திற்கு லநராய் நடந்திருக்கிறான்
என்பலத அந்த வித்தியாசத்திற்காை காரணம்.
லபதுரு தைக்கு சற்றும் அறிமுகமில்ோத அந்நியர்களுக்கும்
பரலதசிகளுக்கும்
நிருபம்
எழுதுகிறான்
என்பனத
தவளிப்படுத்துகிறான். லராம சாம்ராஜ்யம் முழுவதும்
சிதறிக்கிடந்த விசுவாசிகளுக்கு எழுதுகிறான். நீங்கள்
அனைவரும் அந்நியரும் பரலதசிகளுமாயிருக்கிறீர்கள். இந்த
பூமிக்கு தசாந்தமாைவர்கள் இல்னே.
1

ப துரு 2:11-12, பிரியமோைவர்கபை, அந்நியர்களும்
ரபதசிகளுமோயிருக்கிற நீங்கள் ஆத்துமோவுக்கு விபரோதமோய்ப்
ப ோர்ஜசய்கிற மோம்சஇச்லசகலை விட்டு விலகி, புறெோதிகள்
உங்கலை அக்கிரமக்கோரஜரன்று விபரோதமோய்ப் ப சும்
விஷயத்தில், அவர்கள் உங்கள் நற்கிரிலயகலைக் கண்டு,
அவற்றினிமித்தம்
சந்திப்பின்
நோளிபல
பதவலை
மகிலமப் டுத்தும் டி
நீங்கள்
அவர்களுக்குள்பை
நல்நைக்லகயுள்ைவர்கைோய் நைந்துஜகோள்ளுங்கள் என்று
உங்களுக்குப் புத்திஜசோல்லுகிபறன்.
மற்றவர்கள் தங்கனளயும் சுவிலசஷத்னதயும் குற்றப்படுத்தாத
வனகயில்
வாழும்படிக்கு
லபதுரு
அவர்களுக்கு
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புத்திதசால்லுகிறார். அவர்கள் மைப்பூர்வமாய் உங்கனள
குற்றப்படுத்தமுடியாது.

அலத நீ எப் டி ஜசய்வோய்?
1 ப துரு 2:13-14, நீங்கள் மனுஷருலைய கட்ைலைகள்
யோவற்றிற்கும் கர்த்தர்நிமித்தம் கீழ்ப் டியுங்கள். பமலோை
அதிகோரமுள்ை
ரோெோவுக்கோைோலுஞ்சரி,
தீலமஜசய்கிற
வர்களுக்கு
ஆக்கிலையும்
நன்லமஜசய்கிறவர்களுக்குப்
புகழ்ச்சியும் உண்ைோகும் டி அவைோல் அனுப் ப் ட்ை
அதிகோரிகளுக்கோைோலுஞ்சரி, கீழ்ப் டியுங்கள்.
அதிகாரத்தில்
ராஜாவிலிருந்து
கீழ்ப்படியுங்கள்.

உள்ளவர்களுக்கு
அதிகாரிகள்
வனர

கீழ்ப்படியுங்கள்,
எல்லோருக்கும்

உங்கள் வரிகனளச் தசலுத்துங்கள். எது சரிலயா அனதச்
தசய்யுங்கள்.
லபதுரு அடிபணியக் கற்றுக்தகாண்டான் என்று உறுதியாய்
தசால்ேோம்.
1 ப துரு 2:15-17, நீங்கள் நன்லமஜசய்கிறதிைோபல புத்தியீை
மனுஷருலைய அறியோலமலய அைக்குவது பதவனுலைய
சித்தமோயிருக்கிறது. சுயோதீைமுள்ைவர் கைோயிருந்தும், உங்கள்
சுயோதீைத்லதத் துர்க்குணத்திற்கு மூைலோகக் ஜகோண்டிரோமல்,
பதவனுக்கு
அடிலம
கைோயிருங்கள்.
எல்லோலரயும்
கைம் ண்ணுங்கள்;
சபகோதரரிைத்தில்
அன்புகூருங்கள்;
பதவனுக்குப் யந்திருங்கள்; ரோெோலவக் கைம் ண்ணுங்கள்.
நீங்கள் விடுதனேயாக்கப்பட்டவர்கள்.
நீங்கள் மனித சட்டங்களுக்கும் மாம்ச ராஜ்யங்களுக்கும்
விடுதனேயாக்கப்பட்டவர்கள்.
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ஆைால் அனதப் பயன்படுத்தி உங்கள் லபரானசனய
மனறக்காதீர்கள். லதவனை மகினமப்படுத்துவதற்கு எது
சரிலயா அனதச் தசய்யுங்கள்.
சர்வாதிகாரம்தகாண்ட, அழுத்தம் தரக்கூடிய, கடிைமாை,
தவளிப்பனடயாை, உயர்ந்த ஒரு தனேவர் மற்றவர்களுக்கு
கீழ்படிவது என்பது கடிைமாை ஒரு காரியம்.
ஒரு
நல்ே
தனேவன்,
புறஜாதி
மற்றும்
உேக
அதிகாரங்களுக்கும் கீழ்படியக் கற்றுக்தகாண்டவன். அங்லக
கீழ்படியப்
பழகும்லபாது,
லதவனிடத்திலிருந்து
வருகிறனவகளுக்கு நீ கீழ்ப்படியப் பழகிக் தகாள்ளோம்.

2. சுய ஒழுக்கம்
தனேவர்களின் லகாபம் என்பது தனேனமத்துவத்தின் ஒரு
அம்சம்.
இன்னறய உேகில் தனேவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிக
முக்கியப் பிரச்சனைகளில் ஒன்று, லகாபம்.
“சிைம்
தவிர்த்தல்”
என்னும்
பிரசித்திப்தபற்றிருக்கிறது.

இயக்கம்

இன்று

தபரிய தனேனமத்துவ தபாறுப்புகளில் இருக்கும் நிறுவை
லமேதிகாரிகளுக்கு லகாபத்னதக் கட்டுப்படுத்தும் இந்த
பாடம் அவசியப்படுகிறது. அவர்களுக்கு தபருமளவில்
லகாபம் வரக்கூடும். நிர்வாக அதிகாரம், அரசு குறுக்கீடுகள்,
அரசாங்க சட்டம், வரி, விதிமுனறகள், மனிதவளப்
பிரச்சனைகள், அரசியல் திருத்தங்கள் லபான்ற பல்லவறு
காரியங்களால் அவர்கள் லகாபமனடவதுண்டு.
தனேவர்கள், “இது என் கைவு” என்று தசால்ேத்தக்க
பானதயில் பயணிக்கிறார்கள்.
15

நவீை
வாழ்க்னகயில்
ஒவ்தவாரு
உனதக்கலவண்டிய
ஆளாகலவண்டியிருப்பதால்,
அதிக
உட்படலவண்டியிருக்கிறது.

சுவர்கனளயும்
நிர்பந்தத்திற்கு
லகாபத்திற்கு

நீஙகள் யானரயும் திட்டமுடியாது.
மற்றவர்கனளக்
குறித்த
தசால்ேமுடியாது.
ஒருவரிடத்தில்
ஏலதா
தவளிப்பனடயாய்
பகிர்ந்துதகாள்ளமுடியாது.

உண்னமனய

மைந்திறந்து

குனறயுள்ளது
என்பனத
மற்றவர்களிடத்தில்

இந்த
பிரச்சனைகள்
சந்திக்கலவண்டியுள்ளது.

எல்ோவற்னறயும்

நீ லபாக லவண்டிய இடத்திற்கு லபாக முடியாது. விரக்தி
படிப்படியாய் அதிகரிக்கும். எைலவ உங்கள் லகாபத்னதக்
கட்டுப்படுத்தும் ஆலோசனைனயக் தகாடுக்க இன்தைாரு
நபரின் உதவி லதனவப்படும்.
அந்த அனறயில் உள்ள எல்லோரும் னபத்தியங்கள்.
கருத்தரங்கு முடிந்தவுடன், லகாபத்னத கட்டுப்படுத்தவனதக்
குறித்து கற்றுக்தகாடுத்த நபர் மீது லகாபப்படத் தூண்டுகிறது.
அவனர மறுபடியும் கூப்பிடலவ கூடாது. அவருக்கு பிரச்சனை
என்ைதவன்று புரியவில்னே.
அதிைால்தான் திருமணங்கள் உனடகிறது.
அவர்கள் தங்கள் வீட்டிற்கு லகாபத்லதாடு திரும்பும்லபாது
தங்கள் அலுவேகத்னதப்லபான்று மனைவியினிடத்திலும்
லகாபப்படுகின்றைர்.
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லகாபம் முக்கியமாை பங்கு வகிக்கிறது.
லபதுருவுக்கும் அலத தான் நிகழ்கிறது!
லராமப்
லபார்ச்லசவகர்கனளயும்
லசர்த்து
500க்கும்
லமற்பட்லடார் தகத்சமலை லதாட்டத்தில் இலயசுனவ
னகதுதசய்ய
வருகின்றைர்.
இலயசுனவ
அவர்கள்
னகதுதசய்யப்லபாகிறார்கள்.
இலயசுனவ
அவர்கள்
னகதுதசய்யப்லபாகிறார்கள்
என்பனத
லகள்விப்பட்ட
மாத்திரத்தில் லபதுரு லகாபப்பட்டு தன் பட்டயத்னத எடுத்து
சுழற்றுகிறான்.
பிரதாை ஆசாரியனின் லவனேக்காரன் மல்குஸ் முன்பாக
நிற்கிறான். பட்டயத்னத அவன் தனேனய லநாக்கி
சுழற்றுகிறான். அவன் சற்று குனிந்ததால் அவனுனடய காது
துண்டாைது. ஒரு காதுள்ளவைாய் அந்தக் கூட்டத்தில்
நின்றுதகாண்டிருக்கிறான். இது பகுத்தறிவாை தசயல் அல்ே.
அவர்கள் திறனமயாை யுத்த வீரர்கள். லதவன் அந்த கானத
எடுத்து மல்குஸ்க்கு ஒட்டனவக்கிறார். அந்த சம்பவம்
மக்களுக்குள்
குழப்பமாை
விவாதங்கனள
ஏற்படுத்தியிருக்கோம் என்று நீங்கள் நினைக்கோம்.
நிச்சயமாய்
இல்னே.
அவர்கள்
உறுதியாை
மைநினேயில்தான் இருந்தார்கள்.
பயோவோன்
18:10-11,
அப்ஜ ோழுது
சீபமோன்ப துரு,
தன்னிைத்திலிருந்த
ட்ையத்லத
உருவி,
பிரதோை
ஆசோரியனுலைய பவலலக்கோரலை வலதுகோதற ஜவட்டிைோன்;
அந்த பவலலக்கோரனுக்கு மல்குஸ் என்று ஜ யர். அப்ஜ ோழுது
இபயசு
ப துருலவ
பநோக்கி:
உன்
ைையத்லத
உலறயிபலப ோடு; பிதோ எைக்குக் ஜகோடுத்த ோத்திரத்தில் நோன்
ோைம் ண்ணோதிருப்ப பைோ என்றோர்.
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லபதுரு அந்தத் தருணத்தில் தபாருனமயிழந்துவிட்டான்.
மிகுந்த லகாபத்துடன் அங்கு என்ை தசய்வததன்று
பகுத்தறியமுடியாமல்
தசயல்படுகிறான்.
தன்னைக்
கட்டுப்படுத்துவது
எப்படி
என்பனத
அவன்
கற்றுக்தகாள்ளலவண்டும்.
லபதுரு கற்றுக்தகாண்டான்!
1
ப துரு
2:21,
இதற்கோக
அலைக்கப் ட்டுமிருக்கிறீர்கள்; ஏஜைனில்,
உங்களுக்கோகப்
ோடு ட்டு,
நீங்கள்
அடிச்சுவடுகலைத்
ஜதோைர்ந்துவரும் டி
மோதிரிலயப் பின்லவத்துப்ப ோைோர்.

நீங்கள்
கிறிஸ்துவும்
தம்முலைய
உங்களுக்கு

சிேலவனளகளில் நாம் உபத்திரவப்பட்டாக லவண்டும்.
சிேலவனளகளில், நாம் னகதுதசய்யப்பட லவண்டும்.
சிேலவனளகளில் நாம் சினறக்குள் அனடக்கப்பட லவண்டும்.
சிேலவனளகளில் நாம் தகானே தசய்யப்பட லவண்டும்.
இலயசு உபத்திரவப்பட்டு இந்த பானதயின் ஊடாய்
கடந்துலபாைதினிமித்தம்
ஒரு
மாதிரினய
னவத்துப்லபாயிருக்கிறார் என்று லபதுரு தசால்லுகிறான்.
லபதுரு தீர்க்கதரிசை வார்த்னதயாகிய
இங்ஙைம் லமற்லகாள் காட்டுகிறார்.

ஏசாயா

53:9ஐ

1 ப துரு 2:22, அவர் ோவஞ்ஜசய்யவில்லல, அவருலைய
வோயிபல வஞ்சலை கோணப் ைவுமில்லல.
சிேலவனளகளில்
நீங்கள்
இருந்திருக்கோம். ஆைால் நீங்கள்...

தவறுதசய்யாமல்

o இழிவுபடுத்தப்படோம்,
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o
o
o
o

தனடதசய்யப்படோம்,
சினறயிேனடக்கப்படோம்,
சித்திரவனத தசய்யப்படோம்,
உபத்திரவப்படோம்.

இலயசுனவப்லபாேலவ.
1 ப துரு 2:23-25, அவர் லவயப் டும்ப ோது
தில்
லவயோமலும்,
ோடு டும்ப ோது
யமுறுத்தோமலும்,
நியோயமோய்த் தீர்ப்புச்ஜசய்கிறவருக்குத் தம்லம ஒப்புவித்தோர்.
நோம்
ோவங்களுக்குச்
ஜசத்து,
நீதிக்குப்
பிலைத்திருக்கும் டிக்கு, அவர்தோபம தமது சரீரத்திபல
நம்முலைய
ோவங்கலைச் சிலுலவயின்பமல் சுமந்தோர்;
அவருலைய தழும்புகைோல் குணமோனீர்கள். சிதறுண்ை
ஆடுகலைப்ப ோலிருந்தீர்கள்;
இப்ஜ ோழுபதோ
உங்கள்
ஆத்துமோக்களுக்கு பமய்ப் ரும் கண்கோணியுமோைவரிைத்தில்
திருப் ப் ட்டிருக்கிறீர்கள்.
இலயசு தன்னை லதவனிடத்தில் ஒப்புக்தகாடுத்திருந்தார்.
இந்தச் சூழ்நினே உங்களுக்கு நன்றாய் ததரியும். இது
நியாயமல்ே. இது சரி கினடயாது. இது நீதியல்ே, இது எைக்கு
லநரிடக்கூடாது, இது எைக்கு லநரிடுவதற்கு நான் எந்த
தவறும் தசய்யவில்னே.
பிதாலவ, இது எப்படியிருந்தாலும், நான் எதிர்த்துப்
லபசுவதில்னே. அவர்கனள பயமுறுத்தமாட்லடன். என்
ஆத்துமானவ உம்மிடத்தில் ஒப்புக்தகாடுக்கிலறன்.
இதுலவ நற்சிந்னத.
சிேலவனளகளில் ஒரு தனேவருக்குள்
உருவாவது மிகவும் கடிைம்.

இந்த

சிந்னத
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ஜைங்கள் தன் பட்டத்னத உருவி எதிரினய வீழ்த்துவதற்லக
விரும்புகின்றைர்.

3. தோழ்லம
தங்கனள மக்கள் பின்பற்றுவதிைால் உேகத் தனேவர்கள்
தபருனம தகாள்வது இயல்பு.
மக்கள் அவர்கனள புகழ்கின்றைர்.
மக்கள் அவர்கனள லநாக்குகின்றைர்.
மக்கள் அவர்களால் ஈர்க்கப்படுகின்றைர்.
லபதுருவுக்கு மட்டுமல்ோது, தனேவர்கள் எல்லோருக்குலம
சுயத்தின் மீதாை நம்பிக்னக சற்று அதிகமாகலவ உள்ளது.
மத்பதயு 26:33-35, ப துரு அவருக்குப் பிரதியுத்தரமோக:
உமதுநிமித்தம் எல்லோரும் இைறலலைந்தோலும், நோன்
ஒருக்கோலும் இைறலலைபயன் என்றோர். இபயசு அவலை
பநோக்கி: இந்த இரோத்திரியிபல பசவல் கூவுகிறதற்கு முன்பை, நீ
என்லை மூன்றுதரம் மறுதலிப் ோய் என்று, ஜமய்யோகபவ
உைக்குச் ஜசோல்லுகிபறன் என்றோர். அதற்குப் ப துரு: நோன்
உம்பமோபை
மரிக்கபவண்டியதோயிருந்தோலும்
உம்லம
மறுதலிக்கமோட்பைன் என்றோன்; சீஷர்கள் எல்லோரும்
அப் டிபய ஜசோன்ைோர்கள்.
அதிகப்படியாை தபருனம, சுய நம்பிக்னக.
தான்
மறுதலிக்கலவ
மாட்லடன்
என்று
தசான்ை
மாத்திரத்திலேலய மூன்று தவவ்லவறு சூழ்நினேகளில்,
மூன்று
தவவ்லவறு
இடங்களில்
இலயசுனவ
மறுதலிக்கிறான்.
அவன் தன்னை நம்புவனத தவிர்க்கப் பழகலவண்டும்.
அவன் தபருனமப்படுவனத தவிர்க்கப் பழகலவண்டும்.
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அவன் தன்னுனடய நிருபத்னத இப்படியாக எழுதுகிறான்,
பாருங்கள்.
1 ப துரு 5:2-6, உங்களிைத்திலுள்ை பதவனுலைய மந்லதலய
நீங்கள் பமய்த்து, கட்ைோயமோய் அல்ல, மைப்பூர்வமோயும்,
அவலட்சணமோை
ஆதோயத்திற்கோக
அல்ல,
உற்சோக
மைபதோடும், சுதந்தரத்லத இறுமோப் ோய் ஆளுகிறவர்கைோக
அல்ல,
மந்லதக்கு
மோதிரிகைோகவும்,
கண்கோணிப்புச்
ஜசய்யுங்கள். அப் டிச் ஜசய்தோல் பிரதோை பமய்ப் ர்
ஜவளிப் டும்ப ோது மகிலமயுள்ை வோைோத கிரீைத்லதப்
ஜ றுவீர்கள்.
அந்தப் டி,
இலைஞபர,
மூப் ருக்குக்
கீழ்ப் டியுங்கள்.
நீங்கஜைல்லோரும்
ஒருவருக்ஜகோருவர்
கீழ்ப் டிந்து, மைத்தோழ்லமலய அணிந்துஜகோள்ளுங்கள்;
ஜ ருலமயுள்ைவர்களுக்குத் பதவன் எதிர்த்து நிற்கிறோர்,
தோழ்லமயுள்ைவர்களுக்பகோ கிருல அளிக்கிறோர். ஆலகயோல்,
ஏற்றகோலத்திபல பதவன் உங்கலை உயர்த்தும் டிக்கு,
அவருலைய லத்த லகக்குள் அைங்கியிருங்கள்.
ப துருவுக்கு இது ஜ ரிய மோற்றமில்லலயோ?
லபதுரு தசால்லுகிறான்,
மூப்பர்களும்
லபாதகர்களும்
தாழ்னமயாயிருப்பதற்கு
கற்றுக்தகாள்ள லவண்டும்.
மூப்பர்களுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள்.
ஒருவருக்தகாருவர் கீழ்ப்படியுங்கள்.
லதவனுனடய பேத்த னகக்குள் அடங்கியிருங்கள்.
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4. அன்பு
லபதுரு அன்னபயும் கற்றுக்தகாள்கிறான்.
உேகத் தனேவர்கள் தபாதுவாக அன்பு காட்டுவதில்னே.
மக்கனள
தங்களுக்கு
சாதகமாய்
பயன்படுத்திக்தகாள்வார்கள். தங்கள் இேக்னக அனடவதற்கு
மக்கனள எங்கு நிறுத்துவது அவசியலமா அங்லக
நிறுத்துவார்கள்.
திருச்சனபகளிலும்
சதுரங்க
வினளயாட்டிலும்
காய்கனள
நகர்த்துவதுலபாே,
தங்களுனடய லதனவக்லகற்ப மக்கனள அவ்வப்லபாது
பயன்படுத்துவது வழக்கம்.
தனேவர்கள் தபாதுவாக மக்கனளவிட இேக்னகத் தான்
குறினவப்பார்கள்.
மக்கனள உழுது தங்கள் இேக்னக அனடந்துதகாள்வார்கள்.
லபதுரு மக்கனள லநசிக்க பழகலவண்டும். லதவன் அனத
அவனுக்கு கற்றுக்தகாடுக்கிறார்.
காட்டிக்தகாடுக்கப்பட்ட
அன்று
இராத்திரியிலே
இலயசுவுக்கும் சீஷர்களுக்கும் இனடயில் ஓர் அழகாை
சம்பவம் நிகழ்கிறது.
பயோவோன் 13இல் பஸ்கானவ ஆசரிக்கும்தபாருட்டு அவர்கள்
லமல்வீட்டில் பந்தினய அனுசரிக்க கூடியிருந்தைர். அவர்கள்
எருசலேமிருந்தைர். இலயசு யூதாஸிைால் அன்றிரவு
காட்டிக்தகாடுக்கப்படப் லபாகிறார். அனதத் ததாடர்ந்து,
னகதுதசய்யப்படப் லபாகிறார்.
அவர்கள் இரவுப் பந்திக்கு கூடியிருந்தைர். அது தவகுலநரம்
தசல்ேக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு. தவகுலநரம் தசல்ேக்கூடிய பந்தி
என்பதிைால் அவர்கள் சாய்ந்து உட்கார்ந்திருக்க ஒருவரின்
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தனே மற்றவர்களின் கால்மாட்டிற்கு குனிகிறது. அந்த
நாட்களில் மணல் சானேகள் என்பதிைால் கால்களில் அதிக
தூசுகள் படிந்திருக்கும்.
அந்நாட்களின் வழக்கப்படி, இதுலபான்ற பந்திக்கு ஒரு
வீட்டிற்கு தசல்லும்லபாது, வீட்டிலுள்ள லவனேக்காரர்கனள
னவத்து விருந்திைர்களின் பாதங்கனள கழுவுவது வழக்கம்.
யாரும் விரும்பாத ஒரு தசய்னக.
ஆைால் அங்லக அடினம யாருமில்னே. அனதச் தசய்வதற்கும்
யாரும் தயாராகவும் இல்னே. ஆனகயிைால் சாப்பிட
ஆயத்தமாைார்கள். அந்த சூழ்நினேக்கு பாதங்கனள
கழுவுவது
தபாருந்தாது
என்பதால்,
அங்கு
அது
நனடதபறவில்னே. அதிைால் யாரும் அனத தசய்யவில்னே.
பயோவோன்
13:4-6,
ப ோெைத்லத
விட்ஜைழுந்து,
வஸ்திரங்கலைக் கைற்றிலவத்து, ஒரு சீலலலய எடுத்து,
அலரயிபல கட்டிக்ஜகோண்டு, பின்பு ோத்திரத்தில் தண்ணீர்
வோர்த்து, சீஷருலைய கோல்கலைக் கழுவவும், தோம்
கட்டிக்ஜகோண்டிருந்த
சீலலயிைோல்
துலைக்கவும்
ஜதோைங்கிைோர்.
அவர்
சீபமோன்
ப துருவினிைத்தில்
வந்தப ோது, அவன் அவலர பநோக்கி: ஆண்ைவபர, நீர் என்
கோல்கலைக் கழுவலோமோ என்றோன்.
அடினமயிலும் அடினமயின் ஸ்தாைத்னத இலயசு அங்லக
லதர்ந்ததடுக்கிறார்.
அப்லபாஸ்தேர்களின்
அழுக்காை
பாதங்கனள கழுவுகிறார்.
அவர்கள் என்ை ஜசய்துஜகோண்டிருந்தோர்கள்?
மற்ற பதிவுகலளாடு ஒப்பிட்டுப்பார்க்கும்லபாது, அவர்களில்
யார்
சிறந்தவர்கள்
என்பனதக்
குறித்து
விவாதித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள் என்பது ததரியவருகிறது.
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தங்களில் யார் தபரியவன் என்று விவாதிக்கிற சூழ்நினேயில்
யாரும்
அடினமயின்
ஸ்தாைதமடுத்து
கால்கனள
கழுவப்லபாவதில்னே. அவர் ஒவ்தவாருவரும் தாங்கள்
உயர்ந்தவர்கள்
என்பனத
மற்றவருக்கு
நம்பச்தசய்துதகாண்டிருந்தார்கலள தவிர, தாழ்த்துவதற்கு
தயாராகவில்னே.
சுயதபருனமக்கும்,
சுயலமன்னமக்குமாை
அந்தப்
லபாராட்டத்தின் மத்தியில், யாரும் தசய்யாதனத இலயசு
தசய்கிறார்.
இலயசு சீலமான் லபதுருவிடத்தில் வந்தலபாது, அங்லக
அனமதி நிேவியிருந்திருக்கும் என்று நாம் கற்பனை
தசய்யமுடியும். அவர் என்ை தசய்கிறார் என்பனதக் குறித்து
அனைவரும் மனேத்துப் லபாயிருந்தைர்.
நீங்கள் என்ை ஜசய்துஜகோண்டிருக்கிறீர்கள்?
துணிச்சலும் ஆர்வமும் தகாண்ட லபதுரு மறுபடியும் லபசத்
துவங்குகிறான்.
பயோவோன் 13:7-8, இபயசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமோக: நோன்
ஜசய்கிறது இன்ைஜதன்று இப்ஜ ோழுது நீ அறியோய், இன்பமல்
அறிவோய் என்றோர். ப துரு அவலர பநோக்கி: நீர் ஒருக்கோலும்
என் கோல்கலைக் கழுவப் ைோது என்றோன். இபயசு
அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமோக: நோன் உன்லைக் கழுவோவிட்ைோல்
என்னிைத்தில் உைக்குப் ங்கில்லல என்றோன்.
இந்த
வாக்கியங்கதளல்ோம்
வாக்கியங்கள்.

லபதுருவின்

பிரபே

நான் உம்னம மறுதலிக்கமாட்லடன்.
நான் முதலில் மரிப்லபன்.
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நீர் என் கால்கனள கழுவோமா?
லபதுருவின் வாழ்க்னகயில் மங்கோை நிறலம இல்னே.
எல்ோலம கருப்பு தவள்னள தான்.
பயோவோன் 13:9, அதற்குச் சீபமோன் ப துரு: ஆண்ைவபர, என்
கோல்கலைமோத்திரமல்ல,
என்லககலையும்
என்
தலலலயயும்கூைக் கழுவபவண்டும் என்றோன்.
லபதுருவுக்கு நடுநினே என்பலத இல்னே.
இலயசு அவன் கால்கனள கழுவுகிறார்.
பயோவோன் 13:10, இபயசு அவலை பநோக்கி: முழுகிைவன் தன்
கோல்கலைமோத்திரம் கழுவபவண்டியதோயிருக்கும், மற்றப் டி
அவன்
முழுவதும்
சுத்தமோயிருக்கிறோன்;
நீங்களும்
சுத்தமோயிருக்கிறீர்கள்; ஆகிலும் எல்லோரும் அல்ல என்றோர்.
இது ஒருவனகயாை ஆவிக்குரிய அனடயாளம்.
இங்லக நடந்த இந்த சம்பவத்தின்
வசைங்களில் ததரிகிறது.

வினளவு

34,

35

பயோவோன்
13:34-35,
நீங்கள்
ஒருவரிஜலோருவர்
அன் ோயிருங்கள்; நோன் உங்களில் அன் ோயிருந்ததுப ோல
நீங்களும் ஒருவரிஜலோருவர் அன் ோயிருங்கள் என்கிற
புதிதோை கட்ைலைலய உங்களுக்குக் ஜகோடுக்கிபறன். நீங்கள்
ஒருவரிஜலோருவர் அன்புள்ைவர்கைோயிருந்தோல், அதிைோல்
நீங்கள்
என்னுலைய
சீஷர்கஜைன்று
எல்லோரும்
அறிந்துஜகோள்வோர்கள் என்றோர்.
அவர்கள் எலதக் குறித்து விவோதித்தோர்கள்?
அவர்களில் யோர் ஜ ரியவன்?
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யார் சிறந்தவன் என்பனதக் குறித்து விவாதம் பண்ணிைார்கள்.
சுயநேவாதிகள்.
இபயசு அவர்கலை எப் டி பநசித்தோர்?
அவர்களின் பாதங்கனளக் கழுவிைார்.
உன்னை எவ்வளவு தாழ்த்தமுடியுலமா, அந்த அளவிற்கு
தாழ்த்தி, உன்னைலய தியாகம் தசய்து மற்றவர்களின்
லதனவனய சந்திக்க முற்றிலும் தாழ்த்துவலத அன்பு.
நீங்கள் ஒருவரிதோருவர் அன்பாயிருக்கலவண்டும்.
தபயர்
பிரஸ்தாபத்திற்காக
லமாதிக்தகாள்ளக்கூடாது.

ஒருவலராதடாருவர்

தங்களுக்கு கீழாை ஸ்தாைத்திலிருக்கிறவர்களின் கால்கனளக்
கழுவுவது தனேவர்களுக்கு கடிைமாை ஒன்று.
ப துரு அன்புகூரக் கற்றுக்ஜகோண்ைோைோ?
ஆம்! கற்றுக்தகாண்டான்.
1 ப துரு 4:8, எல்லோவற்றிற்கும் பமலோக ஒருவரிஜலோருவர்
ஊக்கமோை அன்புள்ைவர்கைோயிருங்கள்; அன்பு திரைோை
ோவங்கலை மூடும்.
எல்லோரிடத்திலும்
ஊக்கமாை
அன்புள்ளவர்களாயிருக்கும்படிக்கு
லபதுரு
கட்டனளயிடுகிறார். எல்ோவற்றிற்கும் லமோை அன்னப
எதிர்பார்க்கிறார்.
லராம சாம்ராஜ்யத்தில் பரவிக்கிடக்கும் முகம் ததரியாத
விசுவாசிகளுக்கு ஒருவனரதயாருவர் லநசியுங்கள் என்று
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நிருபம்
எழுதுவதற்கு
கற்றுக்தகாண்டான்.

முன்ைலர

லபதுரு

அனதக்

5. இரக்கம்
லபதுரு மறுதலித்தலபாது, லதவன் லபதுருனவப் பார்த்து
மற்றவர்கனள ஸ்திரப்படுத்தும்படி தசால்லுகிறார்.
லூக்கோ 22:31-32, பின்னும் கர்த்தர்: சீபமோபை, சீபமோபை,
இபதோ, பகோதுலமலயச் சுைகிைோல் புலைக்கிறதுப ோலச்
சோத்தோன்
உங்கலைப்
புலைக்கிறதற்கு
உத்தரவு
பகட்டுக்ஜகோண்ைோன். நோபைோ உன் விசுவோசம் ஒழிந்து
ப ோகோத டிக்கு உைக்கோக பவண்டிக்ஜகோண்பைன்; நீ
குணப் ட்ைபின்பு உன் சபகோதரலர ஸ்திரப் டுத்து என்றோர்.
இது எலதக் குறித்தது?
இரக்கம்
காட்டுவதிலோ
அல்ேது
மற்றவர்கனள
லதற்றுவதிலோ தனேவர்கள் குனறவுள்ளவர்கள்.
அவர்கள் இேக்னக லநாக்கி நகர்கிறவர்கள். லநாக்கத்லதாலட
ஓடுகிறவர்கள்.
ஒரு
வளர்ச்சினய
லநாக்கிலய
பயணிக்கிறவர்கள்.
நின்று
மற்றவர்களுக்கு
இரக்கம்காட்டுவதற்கு அவர்களுக்கு அவகாசம் இருக்காது.
லபதுரு
இரக்கத்னத
அவசியமாயிருந்தது.

கற்றுக்தகாள்ள

லவண்டியது

ப துரு பசோதிக்கப் டுவதற்கு இபயசு ஏன் அனுமதித்தோர்?
எதைனில், லசாதனைனய தாண்டிவிட்டால், நீ
சலகாதரனர ஸ்திரப்படுத்த தகுதிப்பட்டுவிடுவாய்.

உன்

உன் வாழ்க்னக முழுவதும் துன்பப்படுகிற மக்கள் மீது
இரக்கம் காண்பிக்கமுடியும். தாங்கள் இருக்கிற ஆவிக்குரிய
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நினேனயக் காட்டிலும் மிஞ்சி எண்ணிக்தகாண்டிருந்த
மக்கள் மீது லபதுரு இரக்கப்படுகிறார்.
லசாதனைகலளாடு லபாராடி கனளத்து, சந்லதகத்திலும்
பாவத்திலும் விழுந்துலபாயிருந்த மக்களிடம் லபதுரு
இரக்கப்படுகிறார்.
பாவத்லதாடு
லபாராடிக்தகாண்டிருக்கிறவர்களிடம்
இரக்கமுள்ளவர்களாய், இளகிய உள்ளங்தகாண்டவர்களாய்,
கிருனபயுள்ளவர்களாய்,
தயவாய்
நடந்துதகாள்ளலவண்டியுள்ளது.
தாங்கள்
பாவலம
தசய்யாததுலபாே,
பாவத்தில்
விழுந்தவர்கனள பாடுபடுத்தும் சுயநீதிக்காரர்கனள நாம்
தவறுக்கிலறாம். ஆைால் லபதுரு, சிறந்த வைாயிருந்தாலும்
லநர்னமயாைவைாயிருந்தாலும்,
அவன்
உனடக்கப்படலவண்டியது
அவசியம்
என்பனதக்
கற்றுக்தகாள்ள லவண்டியதாயிருந்தது. ஏதைன்றால் அவன்
உனடக்கப்படப் லபாகிறான்.
1 ப துரு 5:7-10, அவர் உங்கலை விசோரிக்கிறவரோை டியோல்,
உங்கள் கவலலகலைஜயல்லோம் அவர்பமல் லவத்துவிடுங்கள்.
ஜதளிந்த புத்தியுள்ைவர்கைோயிருங்கள், விழித்திருங்கள்;
ஏஜைனில்,
உங்கள்
எதிரோளியோகிய
பிசோசோைவன்
ஜகர்ச்சிக்கிற சிங்கம்ப ோல் எவலை விழுங்கலோபமோ என்று
வலகபதடிச்
சுற்றித்திரிகிறோன்.
விசுவோசத்தில்
உறுதியோயிருந்து,
அவனுக்கு
எதிர்த்து
நில்லுங்கள்;
உலகத்திலுள்ை உங்கள் சபகோதரரிைத்திபல அப் டிப் ட்ை
ோடுகள் நிலறபவறிவருகிறஜதன்று அறிந்திருக்கிறீர்கபை.
கிறிஸ்து இபயசுவுக்குள் நம்லமத் தமது நித்திய மகிலமக்கு
அலைத்தவரோயிருக்கிற சகல கிருல யும் ஜ ோருந்திய
பதவன்தோபம ஜகோஞ்சக்கோலம் ோைநு விக்கிற உங்கலைச்
சீர்ப் டுத்தி, ஸ்திரப் டுத்தி, லப் டுத்தி, நிலலநிறுத்துவரோக.
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அது ப துருவுக்கு எப் டித் ஜதரியும்?
அவன் அங்லக இருக்கிறான்!
மனிதனுனடய தபேவீைங்கனள புரிந்துதகாள்ளுகிற ஒரு
தனேவன் இவன்.
தன்னை அடிமட்டும் தாழ்த்துகிற ஒரு தனேவன் இவன்.
தன்னுனடய தபேவீைங்கனள முகத்தில் காண்பிக்காமல்,
ஆண்களும் தபண்களும் கடந்து லபாகிற பானதனய
அறிந்துதகாள்கிற தனேவன் இவன்.

6. துணிச்சல்
எதிர்ப்புகனள சந்திக்கலவண்டியிருப்பதால் ஆவிக்குரிய
தனேவர்கள் துணிச்சலுள்ள னதரியசாலிகளாய் இருப்பது
அவசியம்.
இருளின் ராஜ்யம் ஒளியின் ராஜ்யத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கிறது.
தபாய்கள் சத்தியத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கிறது.
சாத்தான் லதவனை எதிர்த்து நிற்கிறான்.
பிசாசுகள் கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த லநாக்கத்னத எதிர்த்து
நிற்கிறது.
நீ லபாகும்லபாது உைக்கு துன்பங்கள் இருக்கப்லபாகிறது.
லயாவான் 21இல் லபதுருனவ இலயசு கலிலேயா
கடலிலிருந்து மீட்கும்லபாது அவனிடம் தசால்லுகிறார்:
“என் ஆடுகனள லபாஷிப்பாயாக,”
“என் ஆடுகனள லமய்ப்பாயாக,”
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“என் ஆட்டுக்குட்டிகனள லமய்ப்பாயாக”
நீ எைக்காக மரிக்கப்லபாகிறாய்.
துருலவ, உன்னுனடய பிரசங்கத்திற்காை வினே உன்னுனடய
இரத்தசாட்சி.
ஆனகயிைாலே
லபதுரு
தன்னை
னதரியப்படுத்திக்தகாள்ளப் லபாகிறான்.
லபதுரு அதிக துணிச்சனே தவளிப்படுத்தியதில்னே.
பல்லவறு மக்களுக்கு முன்பாக இலயசுனவ யாதரன்று
ததரியாது என்று மறுதலிக்கிறான். அவனுக்கு துணிச்சல்
இல்னே.
ஆைால் அப்லபாஸ்தேர் நடபடிகளில் பார்க்கும்லபாது
லவதறாரு ஆச்சரியமாை காரியம் நிகழ்கிறது.
அப்லபாஸ்தேர் 4இல், லபதுருவும் லயாவானும் யூதர்களின்
ஆளும் வர்க்கமாை ஆலோசனை சங்கத்திற்கு முன்
நிறுத்தப்படுகின்றைர். ஆலோசனை சங்கம் அவர்கனளப்
பார்த்து, இலயசுவின் நாமத்தில் நீங்கள் லபசக்கூடாது
என்றைர்.
அப்ப ோஸ்தலர் 4:18-20, அவர்கலை அலைத்து: இபயசுவின்
நோமத்லதக்குறித்து எவ்வைவும் ப சவும் ப ோதிக்கவும்
கூைோஜதன்று
அவர்களுக்குக்
கட்ைலையிட்
ைோர்கள்.
ப துருவும் பயோவோனும் அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமோக:
பதவனுக்குச் ஜசவிஜகோடுக்கிறலதப் ோர்க்கிலும் உங்களுக்குச்
ஜசவிஜகோடுக்கிறது
பதவனுக்கு
முன் ோக
நியோயமோயிருக்குபமோ என்று நீங்கபை நிதோனித்துப் ோருங்கள்.
நோங்கள்
கண்ைலவகலையும்
பகட்ைலவகலையும்
ப சோமலிருக்கக்கூைோபத என்றோர்கள்.
லபதுரு இதனை தவகு சுேபமாை தீர்மாைம் என்கிறார்:
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நாங்கள் உமக்கு
லதவனுக்கா?

தசவிதகாடுக்க

லவண்டுமா

அல்ேது

லபதுரு துணிச்சோய் முன்வந்து பிரசங்கிக்கிறான்.
அதிகாரத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் அவர்கள் பிரசங்கித்ததிைால்,
அப்லபாஸ்தேர் 5இல் மீண்டும் அவர்கள் ஆலோசனை
சங்கத்திற்கு முன்பாக தகாண்டுவரப்படுகின்றைர். மீண்டும்
அவர்கள் எச்சரிக்கப்படுகின்றைர். இனத மீண்டும் நீங்கள்
தசய்யக்கூடாது.
அப்ப ோஸ்தலர்
5:29,
அதற்குப்
ப துருவும்
மற்ற
அப்ப ோஸ்தலரும்:
மனுஷருக்குக்
கீழ்ப் டிவலதப்
ோர்க்கிலும்
பதவனுக்குக்
கீழ்ப் டிகிறபத
அவசியமோயிருக்கிறது.
ஆவிக்குரிய தனேவனுக்கு
அவசியமாயிருக்கிறது.

இந்த

விதமாை

துணிச்சல்

லபதுரு வனளந்துதகாடுக்கிறவைல்ே.
அவன் மைனத அனேபாயவிடுகிறவைல்ே.
அவன் னதரியமாைவன்.
இதுலபான்ற
குணாதிசயங்கள்
லபதுருனவ
லதவன்
எதிர்பார்க்கும்
மனிதைாகவும்,
சீலமாைாயிருந்தவனை
அஸ்திபாரக் கல்ோகவும் மாற்றியது.
லதவனிடத்திலிருந்தும் பரிசுத்த ஆவியின் கிரினயயின்
நிமித்தமும், கீழ்ப்படிதல், சுயக் கட்டுப்பாடு, தாழ்னம, அன்பு,
இரக்கம், னதரியம் லபான்ற குணாதிசயங்கனள லபதுரு
கற்றுக்தகாண்டான்.
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ப துரு பநர்த்தியோை மனிதைோ?
இல்னே.
கோத்தியர் 2. கோத்தியர் 2இல் அவர் என்ை தசய்கிறார்
என்பது நமக்குத் ததரியும்.
விகர்ப்பமாை ஒரு காரியத்னத
மாய்மாேம் பண்ணுகிறான்.

லபதுரு

தசய்கிறான்.

மாய்மாேம்பண்ணுகிறவைாய் தசயல்படுகிறான்.
புறஜாதிகலளாலட உட்கார்ந்து சாப்பிடுகிறான்.

அவன்

அந்திலயாகியாவில்
புறஜாதிகலளாடு
உட்கார்ந்து
சாப்பிட்டுக்தகாண்டிருக்கும்லபாது
விருத்தலசதைம்
தசய்யப்பட்ட சிே யூதர்கள் வருகின்றைர். அவன்
சாப்பிடுவனத நிறுத்திவிட்டு அவர்கனள பிரியப்படுத்த
முயற்சிக்கிறான்.
பவுல் கோத்தியரில், “நான் முகமுகமாய் அவலைாலட
எதிர்த்தான்” என்று தசால்லுகிறார். லபதுருலவ அது தவறு.
லபதுரு பவுலிைாலும் கடிந்துதகாள்ளப்பட்டார்.
கலோத்தியர் 2:11-13, பமலும், ப துரு அந்திபயோகியோவுக்கு
வந்தப ோது, அவன்பமல் குற்றஞ் சுமந்ததிைோல், நோன்
முகமுகமோய் அவபைோபை எதிர்த்பதன். எப் டிஜயனில்,
யோக்பகோபினிைத்திலிருந்து சிலர் வருகிறதற்குமுன்பை அவன்
புறெோதியோருைபை சோப்பிட்ைோன்; அவர்கள் வந்தப ோபதோ,
விருத்தபசதைமுள்ைவர்களுக்குப் யந்து விலகிப் பிரிந்தோன்.
மற்ற யூதரும் அவனுைபைகூை மோயம் ண்ணிைோர்கள்;
அவர்களுலைய மோயத்திைோபல ர்ை ோவும் இழுப்புண்ைோன்.
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லபதுரு மாய்மாேம் பண்ணியலபாது, அவனைக் கண்டு
மற்றவர்களும் அப்படிலய தசய்தைர். ஏதைன்றால், அவன்
தனேவன்.
பின்பற்றுவதற்கு ஆட்கள் இருப்பதால், தனேவர்கள்
சரியாைனத
தசய்வதற்கு
மிகவும்
கவைமாயிருக்கலவண்டியது
அவசியம்.
லபதுரு
லநர்த்தியாைவன் இல்னே. ஆைால் பவுலின் திருத்துதலுக்கு
தசவிதகாடுத்தான்.
லபதுரு ஏன் அப்படி தசய்தான் என்று ததரியவில்னே.
ஒருலவனள
வீண்
குழப்பம்
எதற்கு
என்று
லயாசித்திருக்கோம். ஆைால் அவன் லநர்த்தியாைவனில்னே.
கோத்தியர்
2ஆம்
அதிகாரத்தில்
அது
ததளிவாய்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பின்பு அவனுனடய
வாழ்க்னக மிக லநர்த்தியாகலவ இருந்திருக்கலவண்டும்.
லபதுரு எழுதிை கனடசி நிருபத்தின் கனடசி வார்த்னதகள்
அவனுனடய வாழ்க்னகனய பிரதிபலிக்கிறது. அவன்
எழுதுகிறான், “நம்முனடய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய
இலயசுகிறிஸ்துவின் கிருனபயிலும் அவனர அறிகிற
அறிவிலும் வளருங்கள்.”

33

