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வேத ேசனம் வ ோதுமோனது 04 

 

நவீனகால கிறிஸ்தவர்களில் இல்லாதது எது? 

➢ வவதாகமம் படிப்பது,  

➢ வவதத்திற்கு கீழ்படிவது,  

➢ அதில்உள்ளது வபால் வாழ்வது, 

➢ வவதத்தத வபாதிப்பது மற்றும் 

➢ வவதத்தத பதை சாற்றுவது. 

 

இதற்கான காரணம் அவர்கள் வவதத்தின் நிதைவு 

தன்தமதை, அது வபாதுமானது என்பதத பற்றிை சத்திைத்தத 

புரிந்து ககாள்ளாததுதான். 

 

சங்கீதம் 19 மற்றும் 119 

 

சங்கீதம் 19ஐ எழுதிை தாவீது வாழ்க்தகயின் எல்லா 

உச்சத்ததயும்,வததவதையும்,ஏற்ைஇைக்கத்ததயும், 

வபாராட்டத்ததயும்,வசாததனகதளயும், பிரச்சதனகதளயும் 

மற்றும் உபத்திரவங்கதளயும் பார்த்தவர், அதத இவதர 

வபால் ஒரு சில மனிதர்கள்தான் பார்த்து இருக்க முடியும்.  

 

தாவீது மனித உணர்ச்சியின் ஆழத்திலிருந்து வபசும் ஒரு 

மனிதர், ஆனால் வதவனுதடை வார்த்ததயில் முழுதமைான 

வபாதுமானதன்தமதைக் காண்கிைார். 

 

இந்த சங்கீதத்தத மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிப்வபாம்! 

http://www.wcflondon.com/
http://www.wcflondon.com/
mailto:wcflondon@gmail.com
mailto:wcflondon@gmail.com
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1. வதவதன அவருதடை உலகம் மூலம் அறிவது 

2. வதவதன அவருதடை வார்த்ததயின் மூலம் அறிவது 

3. வதவனின் வழியில் வாழ்வதன் மூலம் அவதர 

அறிவது 

 

வதேனுடைய உலகம்– வசனங்கள் 1-6 

வதேனுடைய ேோர்த்டத– வசனங்கள் 7-11 

வதேனுடைய ேழி– வசனங்கள் 12-14 

 

வதவனின் வார்த்தததைப் பார்ப்வபாம் ேசனங்கள் 7 முதல் 11. 

 

7.கர்த்தருடைய வேதம் குடைேற்ைதும், ஆத்துமாடே 

உயிர்ப்பிக்கிைதுமாயிருக்கிைது; கர்த்தருடைய சாட்சி 

சத்தியமும், வேடதடய ஞானியாக்குகிைதுமாயிருக்கிைது. 

8. கர்த்தருடைய நியாயங்கள் சசம்டமயும், இருதயத்டதச் 

சந்வதாஷிப்பிக்கிைதுமாயிருக்கிைது; கர்த்தருடைய கற்ேடை 

தூய்டமயும், கண்கடைத் சதளிவிக்கிைதுமாயிருக்கிைது. 

9. கர்த்தருக்குப் ேயப்ேடுகிை ேயம் சுத்தமும், என்டைக்கும் 

நிடைக்கிைதுமாயிருக்கிைது; கர்த்தருடைய நியாயங்கள் 

உண்டமயும், அடேகள் அடைத்தும் நீதியுமாயிருக்கிைது. 

10. அடேகள் சோன்னிலும், மிகுந்த ேசும்சோன்னிலும் 

விரும்ேப்ேைத்தக்கதும், வதனிலும் வதன்கூட்டிலிருந்து 

ஒழுகும் சதளிவதனிலும் மதுரமுள்ைதுமாய் இருக்கிைது. 

11. அன்றியும் அடேகைால் உமது அடிவயன் 

எச்சரிக்கப்ேடுகிவைன்; அடேகடைக் 

டகக்சகாள்ளுகிைதிைால் மிகுந்த ேைன் உண்டு. 

  

 

ேசனங்கள் 7-9 

வதவனுதடை வார்த்ததயின் ஆறு அளவுருக்கள் 
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தடலப்பு  ண்புகள்  யன்கள் 

Law 

வேதம் 

Perfect 

குடைேற்ைது 

Converts the Soul 

ஆத்துமாடே 

உயிர்ப்பிக்கிைது 

Testimony 

சாட்சி 

Sure 

சத்தியம் 

Makes wise 

வேடதடய 

ஞானியாக்குகிைது 

Statute 

நியாயங்கள் 

விதி, சட்ைம், 

சாசைம் 

 

Right 

சசம்டம 

Rejoice the heart 

இருதயத்டதச் 

சந்வதாஷிப்பிக்கிைது 

Commandment 

கற்ேடை 

Clear 

தூய்டம 

Enlighten eyes 

கண்கடைத் சதளிவிக்கிைது 

Fear 

ேயம் 

Clean 

சுத்தம் 

Endures forever 

என்டைக்கும் நிடைக்கிைது 

Judgement 

நியாயங்கள் 

True 

உண்டம 

Altogether righteous 

அடைத்தும் 

நீதியுமாயிருக்கிைது 

 

இந்த மூன்று வசனங்களிலும் “கர்த்தருதடை “என்ை 

வார்த்தததை ஆறு முதை பார்க்கமுடியும். 

 

1. கர்த்தருடைய கற்ேடை,  

2. கர்த்தருடைய சாட்சி,  

3. கர்த்தருடைய நியாயங்கள்,  

4. கர்த்தருடைய கட்ைடைகள்,  

5. கர்த்தருக்கு  யப் டும்  யம் மற்றும் 

6. கர்த்தருடைய நியோயத்தீர்ப்பு.  

 

இந்த வார்த்ததகளின் ஆதாரம் கர்த்தராகிை வதவனிடமிருந்து 

மட்டுவம என்பதத நாம் கதளிவாகக் காணலாம்! வதவனின் 

உடன்படிக்தக கபைரான கைவகாவா என்ை கபைர் வதவ 
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வார்த்ததயின் நிதைவு தன்தமதை காட்ட ஆறுமுதை 

பைன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.   

ஆவிக்குரிை எல்லா வததவக்கும் வவதம் வபாதுமானது என்று 

வதவவன கூறும் கசாந்த சாட்சி தான் சங்கீத புத்தகம். 

 

1. கர்த்தருடைய கற்ேடை,  

2. கர்த்தருடைய சாட்சி,  

3. கர்த்தருடைய நியாயங்கள்,  

 

வ8 கர்த்தருடைய நியாயங்கள் சசம்டமயும், இருதயத்டதச் 

சந்வதாஷிப்பிக்கிைதுமாயிருக்கிைது;  

 

ஒரு விசுவாசி எங்வக மகிழ்ச்சிதைக் காண்கிைான்?   

உலகத்தார்க்கு குடிப்பழக்கம், வபாததப்கபாருள், சிககரட், 

சினிமா, நாடகம், விதளைாட்டு வபான்ைதவ 

 

ஒரு விசுவாசி நிவாரணம், மகிழ்ச்சி, துக்கத்திலிருந்து 

விடுததல, பதட்டம் மற்றும் மனச்வசார்வு ஆகிைவற்தைக் 

காண எங்கு கசல்கிைார்?   

எங்கிருந்து அதவகள் வரும்?  

 

சங்கீதக்காரன் இது வதவனின் வார்த்தத என்று கூறுகிைார். 

வதவனுதடை வார்த்தத இருதைத்தத மகிழ்விக்கிைது.   

 

வவதத்திற்கான இங்வக கசால் “சட்டம்.”   

இது கதய்வீக வபாததனதை உள்ளடக்குகிைது.   

✓ கதய்வீக ககாள்தககள்,  

✓ கதய்வீக கட்டதளகள், மற்றும்  

✓ கதய்வீக வழிகாட்டுதல்கள்.  
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வதவன் சாகலாவமானிடம் அவரின் தந்ததக்கு கசய்து 

ககாடுத்த வாக்குத்தத்தத நிதைவவற்றுவதாக வாக்களித்தார். 

 

1 ரோஜோக்கள் 6:12, நீ என் கட்ைடைகளின்ேடி நைந்து, என் நீதி 

நியாயங்கடை நிடைவேற்றி, என் கற்ேடைகளின் 

ேடிசயல்ைாம் நைந்து சகாள்ளும்ேடிக்கு, அடேகடைக் 

டகக்சகாண்ைால், நீ கட்டுகிை இந்த ஆையத்டதக் குறித்து நான் 

உன் தகப்ேைாகிய தாவீவதாவை சசான்ை என் ோர்த்டதடய 

உன்னிைத்தில் நிடைவேற்றி, 

 

வதவனுதடை சட்டங்கள்:  

✓ வதவனின் குரலுக்கு கசவி ககாடுக்க வவண்டும் 

✓ வதவனுக்கு சரி என்று படுவதத கசய்ைவவண்டும்  

✓ அவரின் கட்டதளகதள கவனிக்க வவண்டும்  

அவரின் சட்டங்கதள தகக்ககாள்ள வவண்டும்  

 

யோத்திரோகமம் 15:25-26, வமாவச கர்த்தடர வநாக்கிக் 

கூப்பிட்ைான்; அப்சோழுது கர்த்தர் வமாவசக்கு ஒரு மரத்டதக் 

காண்பித்தார்; அடத அேன் தண்ணீரில் வோட்ைவுைவை, அது 

மதுரமாை தண்ணீராயிற்று. அேர் அங்வக அேர்களுக்கு ஒரு 

நியமத்டதயும் ஒரு நியாயத்டதயும் கட்ைடையிட்டு, அங்வக 

அேர்கடைச் வசாதித்து: 26. நீ உன் 

வதேைாகிய கர்த்தரின் சத்தத்டதக் கேைமாய்க் வகட்டு, அேர் 

ோர்டேக்குச் சசம்டமயாைடேகடைச் சசய்து, அேர் 

கட்ைடைகளுக்குச் சசவிசகாடுத்து, அேருடைய நியமங்கள் 

யாடேயும் டகக்சகாண்ைால், நான் எகிப்தியருக்கு 

ேரப்ேண்ணிை வியாதிகளில் ஒன்டையும் உைக்கு 

ேரப்ேண்வேன்; நாவை உன் ேரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்ைார். 

 

வதவனின் சட்டங்கள் என்ன? 
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உ ோகமம் 6:1-9, நீ உன் வதேைாகிய கர்த்தருக்குப் ேயந்து, 

உயிவராடிருக்கும் நாசைல்ைாம், நீயும் உன் குமாரனும் உன் 

குமாரத்தியும், நான் உைக்கு விதிக்கிை அேருடைய எல்ைாக் 

கற்ேடைகடையும் கட்ைடைகடையும் டகக்சகாள்ளுகிை 

திைாவை உன் ோழ்நாட்கள் நீடித்திருக்கும்ேடி, 2. நீங்கள் 

சுதந்தரிக்கப்வோகிை வதசத்திவை டகக்சகாள்ைேதற்காக, 

உங்களுக்குப் வோதிக்கவேண்டும் என்று உங்கள் வதேைாகிய 

கர்த்தர் கற்பித்த கற்ேடைகளும் கட்ைடைகளும் 

நியாயங்களும் இடேகவை. 3. இஸ்ரவேவை, நீ 

நன்ைாயிருப்ேதற்கும், உன் பிதாக்களின் வதேைாகிய கர்த்தர் 

உைக்குச் சசான்ைேடி, ோலும் வதனும் ஓடுகிை வதசத்தில் நீ 

மிகவும் விருத்தியடைேதற்கும், அடேகளுக்குச் 

சசவிசகாடுத்து, அடேகளின்ேடி சசய்யச் சாேதாைமாயிரு. 4. 

இஸ்ரவேவை, வகள்: நம்முடைய வதேைாகிய கர்த்தர் ஒருேவர 

கர்த்தர். 5. நீ உன் வதேைாகிய கர்த்தரிைத்தில் உன் முழு 

இருதயத்வதாடும், உன் முழு ஆத்துமாவோடும், உன் முழுப் 

ேைத்வதாடும் அன்புகூருோயாக. 6. இன்று நான் உைக்குக் 

கட்ைடையிடுகிை இந்த ோர்த்டதகடை உன் இருதயத்தில் 

இருக்கக்கைேது. 7. நீ அடேகடை உன் பிள்டைகளுக்குக் 

கருத்தாய்ப் வோதித்து, நீ உன் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிை 

வோதும், ேழியில் நைக்கிைவோதும், ேடுத்துக்சகாள்ளுகிை 

வோதும், எழுந்திருக்கிைவோதும் அடேகடைக் குறித்துப் 

வேசி, 8. அடேகடை உன் டகயின்வமல் அடையாைமாகக் 

கட்டிக்சகாள்ோயாக; அடேகள் உன் கண்களுக்கு நடுவே 

ஞாேகக்குறியாய் இருக்கக்கைேது.9. அடேகடை உன் வீட்டு 

நிடைகளிலும், உன் ோசல்களிலும் எழுதுோயாக. 

 

ே1, வதவனின் கட்டதளகள் அவரின் விதிகள் மற்றும் 

சட்டங்கள்.எனவவ வதவன் வவதத்தில் கசால்லிை 

கட்டதளகள், விதிகள் மற்றும் சட்டங்கள் இந்த 

வசனத்தின்படி ஒன்றுக்ககான்று ஒவரமாதிரிைாக கதரிகிைது. 
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வதேனின் கட்ைடைகள்(விதிகள் மற்றும் சட்ைங்கள்): 

வதவனாகிை கர்த்தரிடத்தில் உங்கள் முழு இருதைத்வதாடும், 

முழு ஆத்துமாவவாடும் மற்றும் முழு பலத்வதாடும் 

அன்புகூருங்கள்  

 

சங்கீதம் 119:1-8, கர்த்தருடைய வேதத்தின்ேடி நைக்கிை உத்தம 

மார்க்கத்தார் ோக்கியோன்கள்.  

2. அேருடைய சாட்சிகடைக் டகக்சகாண்டு, அேடர முழு 

இருதயத்வதாடும் வதடுகிைேர்கள் ோக்கியோன்கள். 

3. அேர்கள் அநியாயம் சசய்ேதில்டை; அேருடைய ேழிகளில் 

நைக்கிைார்கள். 

4. உமது கட்ைடைகடை நாங்கள் கருத்தாய்க் டகக்சகாள்ளும் 

ேடி நீர் கற்பித்தீர். 

5. உமது பிரமாேங்கடைக் டகக்சகாள்ளும்ேடி, என் நடைகள் 

ஸ்திரப்ேட்ைால் நைமாயிருக்கும். 

6. நான் உம்முடைய கற்ேடைகடைசயல்ைாம் கண்வோக்கும் 

வோது, சேட்கப்ேட்டுப்வோேதில்டை. 

7. உம்முடைய நீதி நியாயங்கடை நான் கற்றுக்சகாள்ளும் 

வோது, சசம்டமயாை இருதயத்தால் உம்டமத் துதிப்வேன். 

8. உமது பிரமாேங்கடைக் டகக்சகாள்ளுவேன்; முற்றிலும் 

என்டைக் டகவிைாவதயும். 

 

சங்கீதம் 119:153-160, என் உேத்திரேத்டதப்ோர்த்து, என்டை 

விடுவியும்; உமது வேதத்டத மைவேன். 

154. எைக்காக நீர் ேழக்காடி என்டை மீட்டுக்சகாள்ளும்; 

உம்முடைய ோர்த்டதயின்ேடிவய என்டை உயிர்ப்பியும். 

155. இரட்சிப்பு துன்மார்க்கருக்குத் தூரமாயிருக்கிைது, 

அேர்கள் உமது பிரமாேங்கடைத் வதைார்கள். 

156. கர்த்தாவே, உம்முடைய இரக்கங்கள் மிகுதியாயிருக் 

கிைது; உமது நியாயங்களின்ேடி என்டை உயிர்ப்பியும். 



8 
 

157. என்டைத் துன்ேப்ேடுத்துகிைேர்களும் என்டை விவராதிக் 

கிைேர்களும் அவநகர்; ஆைாலும் உம்முடைய சாட்சிகடை 

விட்டு விைவகன். 

158. உமது ேசைத்டதக் காத்துக்சகாள்ைாத துவராகிகடை நான் 

கண்ைவோது, எைக்கு அருேருப்ோயிருந்தது. 

159. இவதா, உம்முடைய கட்ைடைகடை 

வநசிக்கிவைன்; கர்த்தாவே, உமது கிருடேயின்ேடி என்டை 

உயிர்ப்பியும். 

160. உம்முடைய ேசைம் சமூைமும் சத்தியம், உம்முடைய நீதி 

நியாயசமல்ைாம் நித்தியம். 

 

வவத வாக்கிைங்கள் நாம் எப்படி வாழ வவண்டும் என்று 

வதவனிடமிருந்து வந்த வழிகாட்டி ஆகும்.   

 

ே 8, “கர்த்தருடைய நியாயங்கள் சசம்டமயும், இருதயத்டதச் 

சந்வதாஷிப்பிக்கிைதுமாயிருக்கிைது; .”   

அதவகள்  

✓ உண்தமைான பாதததை காட்டுகிைது 

✓ சரிைான வழிகாட்டுததல தருகிைது 

✓ உண்தமைான புரிந்துககாள்ளுதலுக்கு சரிைான 

வழிகாட்டிைாக உள்ளது.   

 

திதசகாட்டி இல்லாமல் ஒரு நபர் தனது கப்பதல 

கபருங்கடலின் நடுவில் வழிநடத்துவதத கற்பதன கசய்து 

பாருங்கள்?  

வதவனுதடை வார்த்தத இல்லாமல் நடக்கும்வபாது நாமும் 

இவதவபால் இருந்வதாம். 

பின்பற்ை வவண்டிை வதவனுதடை உண்தமைான வார்த்தத 

நம்மிடம் உள்ளது.  
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முடிவு: இதைத்தத மகிழ்விக்கும் சரிைான பாததயில் 

நடக்கிவைாம்.  

 

உண்தமைான மகிழ்ச்சி, 

✓ வதவனுதடை வார்த்தததை பின்பற்றுவதில்,  

✓ அவரின் ககாள்தககதள கதடபிடிக்கும் வபாது,  

✓ அவரின் கட்டதளகளிலும் பாததயிலும் நடப்பதில் 

தான் உள்ளது. 

 

எவரமிைா தான் அனுபவிக்கும் மிக வமாசமான காலங்களில், 

✓ மன அழுத்தம்,  

✓ அவரது கசய்திதை நிராகரித்தல்,  

✓ அவரது நபதர நிராகரித்தல், மற்றும் 

✓ அவரது முழு வதசத்திலும் வபரழிவு  

 

அவர் எங்வக கசன்ைார்? 

அவர் எங்வக வதடினார்? 

 

எவரமியோ 15:16, உம்முடைய ோர்த்டதகள் கிடைத்தவுைவை 

அடேகடை உட்சகாண்வைன்; உம்முடைய ோர்த்டதகள் 

எைக்குச் சந்வதாஷமும், என் இருதயத்துக்கு மகிழ்ச்சியு 

மாயிருந்தது; வசடைகளின் வதேைாகிய கர்த்தாவே, 

உம்முடைய நாமம் எைக்குத் தரிக்கப்ேட்டிருக்கிைது. 

 

எவரமிைா கசால்லுகிைார் அவருக்கு மகிழ்ச்சி வதவனுதடை 

வார்த்ததயின் மூலம் தான் வருகிைது என்று. 

 

அப்வபாஸ்தலன் வைாவான் தனது நிருபத்தத எழுதும்வபாது, 

இதத அழகாக எழுதுகிைார். 
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1 வயோேோன் 1:4, உங்கள் சந்வதாஷம் நிடைோயிருக்கும்ேடி 

இடேகடை உங்களுக்கு எழுதுகிவைன். 

 

வதவனுதடை வார்த்தத அது மகிழ்ச்சியின் ஆதாரம் 

என்பதற்கு சாட்சிைமளிக்கிைது. நீங்கள் வதவனுதடை 

சித்தத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்து அந்த சரிைான பாததயில் 

கசல்லும்வபாது, அது இருதைத்தத மகிழ்விக்கிைது. 

 

நமக்கு பரவலாகத்திலிருந்து சத்தங்கள் வகட்க அவசிைமா? 

நமக்கு பரவலாகத்திலிருந்து தூதர்கள் வருவதத காண 

அவசிைமா? 

இைற்தகக்கு அப்பாற்பட்ட அதிசைங்கள் மற்றும் 

அற்புதங்கள் கபற்ைாக வவண்டுமா?   

மனதின் அறிவிைல் சார்ந்த சிந்ததனதை சார்ந்து இருக்க 

வவண்டுமா? 

 

ஆண்டவரின் வார்த்தததை ஏன் உங்களால் பின்பற்ை 

முடிைாது? 

 

ைாகரல்லாம்   

➢ மனச்வசார்வு, 

➢ கவதல, 

➢ பைத்வதாடு, 

➢ சந்வதகித்து,  

➢ எந்த திதசயில் கசல்ல வவண்டும் என்று கதரிைாமல்,  

➢ உணர்ச்சி மற்றும் உடல் ரீதிைான துன்பங்கள் 

உள்ளார்கவளா 

 

தீர்வுகள், பதில்கள், வழிகாட்டுதல் மற்றும் அவர்களின் 

துக்கத்தத மகிழ்ச்சிைாக மாற்றும் திதசக்காக வதவனுதடை 

வார்த்தததை வநாக்கி திரும்புங்கள்! 
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சங்கீதம் 119:14, திரைாை சசல்ேத்தில் களிகூருேதுவோை, நான் 

உமது சாட்சிகளின் ேழியில் களிகூருகிவைன். 

 

சங்கீதம் 119:54, நான் ேரவதசியாய்த் தங்கும் வீட்டிவை உமது 

பிரமாேங்கள் எைக்குக் கீதங்கைாயிை. 

 

சங்கீதம் 119:76, நீர் உமது அடிவயனுக்குக் சகாடுத்த உமது 

ோக்கின்ேடி, உமது கிருடே என்டைத் வதற்றுேதாக. 

 

சங்கீதம் 119:111, உம்முடைய சாட்சிகடை நித்திய 

சுதந்தரமாக்கிக்சகாண்டிருக்கிவைன், அடேகவை என் 

இருதயத்தின் மகிழ்ச்சி. 

 

இந்தச் கசய்திதைக் வகட்கும் அதனவரும் வதவனுதடை 

வார்த்ததயின் விஷைங்கதளப் பற்றி உற்சாகமாக இருக்க 

வவண்டும் என்பவத எனது பிரார்த்ததன. என் பிரார்த்ததன 

என்னகவன்ைால், நற்கசய்திதைப் பிரசங்கிப்பவர் 

வதவனுதடை வார்த்ததயின் நற்கசய்திதை முன்தவப்பார், 

வாக்குறுதிைளிக்கப்பட்ட கசழிப்பின் நற்கசய்தி அல்ல.  

 

4. கர்த்தருடைய கட்ைடைகள்,  

 

ே8, கர்த்தருடைய கற்ேடை தூய்டமயும், கண்கடைத் 

சதளிவிக்கிைதுமாயிருக்கிைது. 

 

கர்த்தருதடை கட்டதள தூய்தமைானது / கதளிவானது.   

 

கட்டதள என்ை கசால் கதய்வீக ஆதணகள். வதவனுதடை 

வார்த்தத அதன் அதிகாரத்தத வலியுறுத்திைது என்பதத இது 

காட்டுகிைது. 
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வதவனுதடை வார்த்தத நிதைை பரிந்துதரகள் அல்ல, 

ஆனால் அது கட்டதளகளும் அதன் பிதணப்பும் ஆகும். 

 

அவருதடை கட்டதளகளுக்குக் கீழ்ப்படிை வவண்டும் என்று 

வதவன் கசால்லுகிைார், பதிலளிப்பவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் 

இருக்கிைது, அவ்வாறு கசய்ைாதவர்களுக்கு நிைாை தீர்ப்பு 

இருக்கிைது. 

 

வதவனிடமிருந்து வந்த கட்டதளைாக நமக்கு வரும் 

வதவனுதடை வார்த்தத “கதளிவாக இருக்கிைது.” 

இது மர்மமான, குழப்பமான மற்றும் ஏவதா புதிர் அல்ல.   

 

உலகில் இருள் இருக்கும்வபாது, என்ன நடக்கிைது என்பதத 

நீங்கள் புரிந்து ககாள்ள முடிைாது? 

விஷைங்கள் ஏன் நடக்கின்ைன என்பது உங்களுக்குத் 

கதரிைாது, இது உங்களுக்குத் கதளிவாக உள்ளது? 

 தில்: வதவனுதடை வார்த்தத, அது விஷைங்கதள 

கதளிவுபடுத்த முடியும். 

 

வைாபுவின் வாழ்க்தக நிதனவில் இருக்கிைதா? 

✓ இந்த இருண்ட உலகில் உண்தமதைக் காண,  

✓ உண்தம என்ன என்பதத அறிை வபாராடுவது,  

✓ எது சரி எது தவறு என்பதத புரிந்து ககாள்ள,  

✓ புரிந்து ககாள்ள முடியும் மற்றும்  

✓ புரிந்துககாள்ள முடிைாத காலங்களில் ஆறுதலதடை 

வவண்டும். 

 

நம் இைல்பான கண்களுக்கு உடனடிைாகக் காணப்படாத 

விஷைங்கள் வதவனுதடை வார்த்ததயில் 

கவளிப்படுகின்ைன. 
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வதவனுதடை வார்த்தத நமக்குத் வததவைான அதனத்து 

கவளிப்பாடுகளும் ஆகும்.   

இது கதளிவாக உள்ளது.   

புரிந்து ககாள்வது எளிது.   

இது வததவைான உண்தம என்பதில் சந்வதகமில்தல.   

 

நீதிமமோழிகள் 6:23, கட்ைடைவய விைக்கு, வேதவம 

சேளிச்சம், வோதகசிட்டசவய ஜீே ேழி. 

 

இந்த விஷைங்கதள நம் வாழ்க்தகக்குக் காட்ட வவதாகமம் 

வபாதுமானதாக இல்தலைா? அல்லது நாம் உலக ஞானத்தத 

சார்ந்து இருக்க வவண்டுமா??   

என்ன நடக்கிைது என்பதத விளக்க மனிதர்களிடம் வகட்க 

நாம் கசல்ல வவண்டுமா?   

நமக்கு வமலும் கவளிப்பாடு வததவைா?   

கவகு காலமாக வவதத்தத உண்தமயின் மூலமாக கூட 

ஏற்றுக்ககாள்ளாத உளவிைல் பகுப்பாய்வு நம்முதடை 

ஆவிக்குரிை பிரச்சதனகளின் தீர்வுக்கு வததவைா?   

 

வவதம் என்ன முழுதமைற்ைதா எனவவ நாம், 

➢ வதாற்ைத்தத விளக்க அறிவிைல்,  

➢ வாழ்க்தகதை விளக்க தத்துவம் மற்றும்  

➢ பாவத்தத விளக்க சமூகவிைல் வததவைா?   

இல்லவவ இல்தல. 

 

வாழ்க்தகயின் கவளிச்சம் அதனத்தும் வதவனுதடை 

வார்த்ததயில் உள்ளது. 

 

சங்கீதம் 119:52கர்த்தாவே, ஆதிமுதைாை உமது 

நியாயத்தீர்ப்புகடை நான் நிடைத்து என்டைத் வதற்றுகிவைன். 
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சங்கீதம் 119:59, என் ேழிகடைச் சிந்தித்துக்சகாண்டு, என் 

கால்கடை உம்முடைய சாட்சிகளுக்கு வநராகத் திருப்பிவைன். 

 

சங்கீதம் 119:81-83, உம்முடைய இரட்சிப்புக்கு என் ஆத்துமா 

தவிக்கிைது; உம்முடைய ேசைத்துக்குக் காத்திருக்கிவைன். 

82. எப்சோழுது என்டைத் வதற்றுவீர் என்று, உம்முடைய 

ோக்கின்வமல் வநாக்கமாய் என் கண்கள் பூத்துப்வோகிைது. 

83. புடகயிலுள்ை துருத்திடயப் வோைாவைன்; உமது 

பிரமாேங்கடைவயா மைவேன். 

 

சங்கீதம் 119:86, உம்முடைய கற்ேடைகசைல்ைாம் 

உண்டமயாயிருக்கிைது; அநியாயமாய் என்டைத் 

துன்ேப்ேடுத்துகிைார்கள்; நீர் எைக்குச் சகாயம்ேண்ணும். 

சங்கீதம் 119:92, உமது வேதம் என் மைமகிழ்ச் 

சியாயிராதிருந்தால், என் துக்கத்திவை அழிந்துவோயிருப்வேன். 

 

சங்கீதம் 119:105, உம்முடைய ேசைம் என் கால்களுக்குத் 

தீேமும், என் ோடதக்கு சேளிச்சமுமாயிருக்கிைது. 

 

சங்கீதம் 119:130, உம்முடைய ேசைத்தின் பிரசித்தம் சேளிச்சம் 

தந்து, வேடதகடை உேர்வுள்ைேர்கைாக்கும். 

 

சங்கீதம் 119:140, உமது ோர்த்டத மிகவும் புைமிைப்ேட்ைது, 

உமது அடிவயன் அதில் பிரியப்ேடுகிவைன். 

 

எனக்குத் வததவைான தகவல்கதளத் தர வார்த்தத 

வபாதுமானது என்று சங்கீதக்காரர் அறிவிக்கிைார்.   

இது இருண்ட வழிதை ஒளிரச் கசய்கிைது. 

இது எனக்கு புரிததலத் தருகிைது.   

 

இரட்சிப்புக்கு வவதம் வபாதுமானது,  
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✓ வாழ்வதில் திைதமக்கு வபாதுமானது, 

✓ மகிழ்ச்சிக்கு வபாதுமானது, 

✓ மகிழ்ச்சிதை, 

✓ திருப்தி, மற்றும் 

✓ எளிதில் புரிந்து ககாள்ள முடிைாத விஷைங்கதளப் 

பற்றிை கதளிவான புரிதலுக்கு வபாதுமானது. 

 


