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வேதம் நிறைவு தன்றை க ொண்டது 01 

Sufficiency of Scripture 

 

நாம் ஏற்கனவே வேதாகமம் பரிசுத்த ஆவியினால் 

ககாடுக்கப்பட்டது, பிழையற்றது மற்றும் நம்பகத்தன்ழம 

ககாண்டது என்பழத குறித்து விரிோக பார்த்வதாம். 

 

இப்கபாழுது எப்படி வேதம் நிழறவு தன்ழம ககாண்டது 

என்பழத பார்ப்வபாம். 

 

தற்கபாழுது சாத்தானால் தந்திரமாய் ழகயாளப்பட்டு 

வேதத்தின் நிழறவு தன்ழமழய களங்கப்படுத்துகிறேர்கள் 

நிழறய வபர் தங்கழள கிறிஸ்தேர்கள் என்வற அழடயாளம் 

காட்டுகின்றனர். வேதத்தின் நிழறவுத்தன்ழமயின் மீது ேரும் 

தாக்குதலானது முதலில் வேதத்தின் மீது உள்ள விசுோசம் 

மற்றும் நடத்ழதயின் தன்ழமழய நிராகரிப்பேர்கவள 

மூலமாகவே துேங்குகிறது.   

 

வேதத்தின் மீதான தாக்குதலில் ஆச்சரியப்படத்தக்க காரியம் 

என்னகேன்றால் இது வேதத்ழத நிராகரிப்பேர்கள் மூலம் 

ேருபழே அல்ல அழத உறுதியாக நம்புகிறேர்கள் 

மூலமாகவே ேருகிறது.   

 

வதேனின் ோர்த்ழதழய மிகவும் அதிகமாக களங்கப்படுத்த  

 முற்படுபேர்கள் சுவிவசஷத்ழத பிரசங்கிக்கும் 

கிறிஸ்தேர்களாக நம்முள் ஒருேராகவே உள்ளனர். தன்ழன 

வேதத்ழத விசுோசிப்பேர்கள் என்றும்,வதேனுழடய 
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ோர்த்ழதழய விசுோசிப்பேர்கள் என்றும் கசால்லும் மக்கள் 

அதன் நிழறவு தன்ழமயின் வமல் நம்பிக்ழக இல்லாமல் 

வதேனுக்கும் அேர் ோர்த்ழதக்கும் விவராதமாய் அதாேது 

முதுகில் குத்துேது வபால் வபசுகிறார்கள். 

 

1. உல   ொரியங் ள் சறைக்குள் ேந்து விட்டது 

 

கடந்த சில யுகங்களாய் நிர்ோகத்தன்ழம அல்லது 

நிர்ேகிக்கும் ேழிமுழறகள் மூலமாய் ஆத்துமாக்கழள 

அதிகரிக்கும் முழற சழபக்குள் அழமதியாக கலந்து 

விட்டழத நாம் காணமுடியும். 

 

சழப தழலேர்கள், நிர்ேகிக்கும் ேழிமுழற புத்தகங்கழள 

பின்பற்றவும் கபரிய பன்னாட்டு நிறுேனங்களின் 

ேழிநடத்தும் முழறகழள வதே ராஜ்யத்ழத நிர்ேகிக்க 

பயன்படுத்த ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். 

தழலழமத்துேத்ழத கற்பிக்க படும் வமழட வபச்சுக்கள் 

கபருகி, வேதத்ழத தவிர்த்து எப்படி நிர்ேகிப்பது என்று 

கற்றுக்ககாடுக்கிறார்கள். அப்படி கசய்ேதால் என்ன ஆகிறது, 

ஆண்டேருழடய ோர்த்ழதழய நாம் அறிந்தும் புரிந்தும் 

அேரின் ககாள்ழககழள பற்றி கதரிந்தும் அழேகள் சழபழய 

ேளர்க்க அழேகள் வபாதுமானது அல்ல என்பது வபால் ஆகி 

விடுகிறது. உலகத்தில் பன்னாட்டு நிறுேனங்கள் 

உபவயாகிக்கும் நிர்ோக யுக்திகள் மற்றும் அழமப்புகள் 

மூலம் தான் சழபழய நிர்ேகிக்க கற்றுக்ககாள்ள முடியும் 

என்றாகி விடுகிறது. சழபழய ேளர்க்க அதுதான் ேழி என்று 

ககாண்டு ேந்து விட்டார்கள். இது முழுழமயாக சாத்தானின் 

தந்திரவம ஆகும்! 
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2. சறை ைக் றை ைகிழ்விக்  அல்லது 

குதூ லப்ைடுத்த வேண்டும் 

 

எதிர்பாராதவிதமாக மக்கழள மகிழ்விப்பதற்கு ஏற்ற 

தழலேர்கழள வதர்ந்கதடுத்து மக்கழள குஷிப்படுத்த 

அேர்களுக்கு அறிவுறுத்துகின்றனர். சழபகள் அதற்காக 

மிகப்கபரிய கதாழகழய கசலேழிக்கின்றனர். 

 

மக்களுக்கு வதழேயானது வதேனுழடய ோர்த்ழத தான் 

அழத விட்டுவிட்டு சழபகள் இழசகள், ஒளிவிளக்குகள், 

ஆடல் பாடல் என குஷிப்படுத்த கதாடங்கியதால் மக்கழள 

வதேனிடம் ஈர்க்க வதேனுழடய ோர்த்ழத மட்டும் வபாதாது 

என்று எண்ணம் வதான்றுகிறது. 

 

சழப வபாதகர்களும் தழலேர்களும் ஏவதா ஒரு 

பிரபலமானேர்கள் வபால ோைவும் நடந்து ககாள்ளவும் 

கதாடங்கி அேர்கள் ேைக்ழக முழறவய மாறி விட்டது. புதிய 

சழப வபாதகர்களும் தழலேர்களும் இவத வபால் 

ோழ்க்ழகழய தான் ோை விரும்புகின்றனர், இவயசுழே 

வபால் ஒரு எளிழமயான ோழ்க்ழகழய ோை விரும்புேது 

இல்ழல. 

 

✓ இழச அதிகமாக உள்ளது உண்ழமயான ஆராதழன 

இல்ழல 

✓ உற்சாகம் அதிகமாக உள்ளது ஆனால் மனம் 

திரும்புதல் இல்ழலe 

✓ வேடிக்ழக அதிகமாக உள்ளது ஆனால் ோழ்க்ழகயில் 

இருந்து ஒன்றும் கற்றுக்ககாள்ளும் படி இல்ழலs 

உதடுகளினால் கசய்யும் ஆராதழன உண்டு ஆனால் 

ஆவிக்குரிய வபாருக்கு தகுதிப்படுத்துேது இல்ழல. 
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3. அற்புதங் றை நி ழ்த்தி  ொட்ட வேண்டும்  

 

அற்புதங்கழளயும் அழடயாளங்கழளயும் வதடும் மக்கள் 

பலர். சுகமளிக்கும் கூட்டம் மற்றும் அற்புதங்கள் நிகழ்த்தும் 

கூட்டங்கள் நழடகபறுகின்றன. 

 

பல வகாடி பணம் இந்த மாதிரியான கூட்டங்களுக்கு 

விளம்பரம் கசய்ய கசலவு கசய்யப்படுகிறது பல 

ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் அற்புதத்திற்காகவும் 

சுகத்திற்காகவும் இப்படிப்பட்ட கூட்டத்ழத வதடி 

கசல்கின்றனர். 

 

இப்படிப்பட்ட கூட்டங்கழள நடத்துபேர்கள் கேறும் 

சுவிவசஷத்ழத மட்டும் ழேத்து ககாண்டு உலக அளவில் 

பிரபலமாக முடியாது எனவே மரித்வதாழர எழுப்புதல் 

வியாதியஸ்தழர குணப்படுத்துதல் மற்றும் ோனத்தில் 

இருந்து அக்கினி இறக்குகிவறன் வபான்ற காரியங்கழள 

நடப்பிக்கின்றார்கள்.  

 

இப்படிப்பட்ட குழுழே வசர்ந்த பிரபலமான வபாதகர் 

ஒருேர் சமீபத்தில் அகமரிக்க வேதாகம கல்லூரிகளின் ஐக்கிய 

கூட்டத்தில் கூறுகிறார் "அற்புதங்களும் அழடயாளங்களும் 

இல்லாமல் சுவிவசஷம் உழரத்தல் முழுழம கபறாது என்று". 

 

வதே ோர்த்ழதயினால் மக்கழள கபலப்படுத்துேழத 

விட்டுவிட்டு மக்கழள ஏவதா சக்தி கசயல்படும் இடத்ழத 

வநாக்கி கசல்ல கட்டாயப்படுத்துேது வபால் மற்றும் 

இயற்ழகக்கு அப்பாற்பட்ட சக்திழய ககாண்டு 

அற்புதங்களும் அழடயாளங்களும் நிகழ்த்தும் இடங்களுக்கு 

ஓடும் படி கசய்கிறார்கள். 
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4. ைொய ைந்திரங் ள் மூலைொய் ேசீ ரிக்கிைொர் ள் 

 

மாய மந்திரங்கள் மூலமாய் மக்கழள ேசீகரிக்கும் கூட்டமும் 

இருக்கிறார்கள். 

சொத ைொன வைச்சு: 

 

பிசாழசயும் சாதழனயும் எதிர்க்ககாள்ள ேழி முழறகழளயும் 

கற்பழன யுக்திகழளயும் கசால்லிக்ககாடுக்கிறார்கள். எனவே 

கற்பழன சக்தி மூலமாய் நீங்கள் கசால்ேது எதுவோ அது 

உண்ழமயாகவே உங்கள் ோழ்க்ழகயிலும் கற்பழன கசய்த 

படிவய நிழறவேறும் என்கின்றனர்.   

 

அது உங்கள் சுகத்திற்கு வேண்டி இருக்கலாம்,  

புதிய வீடாக இருக்கலாம், 

புதிய காராக இருக்கலாம், 

ோழ்க்ழக துழணயாக இருக்கலாம், 

உங்கள் பிள்ழளகளுக்காய் இருக்கலாம், 

உங்கள் கபாருளாதாரம் அல்லது எதுோக வேண்டுமானாலும் 

இருக்கலாம்  

ஊழியத்ழத நன்றக ேளர்க்க வேண்டுமானால், இந்த மிகவும் 

முக்கியமான சுயமாக கற்பழன கசய்து மக்கழள 

மகிழ்விக்கும் யுக்தி அறிந்து இருக்க வேண்டும் என்கின்றனர். 

அழத அறிக்ழக கசய்து கபற்று ககாள்வீர் என்று 

அழைக்கிறார்கள்! 

 

உள்ளுணர்வு சக்தி: 

 

அேர்கள் அதற்காக பயற்சி எடுத்து கதய்வீக சக்திழய 

அழடேதாகவும் அழத “புதிய அறிவியல் சார்ந்த 

மதமாகவும்” கருதுகின்றனர்.”  மக்கள் பலர் தற்வபாது 

கிைக்கத்திய மற்றும் இந்து மதத்ழத வசர்ேழத காண முடியும், 
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அதனால் கிைக்கத்திய நாடுகளின் ேல்லழமழய உலகிற்கு 

எடுத்துழரக்க முடியும் என்று நம்புகின்றனர். 

 

சிந்தழன அல்லது உள்ளுணர்வு சக்திழய ேளர்த்துக் 

ககாள்கின்றனர்.  மக்கள் வபய்கள், பிசாசுகள் மற்றும் 

வநாய்கள் மீது அதிகாரம் ககாண்டேர்களாய் தங்கழள 

கருதிக்ககாள்கின்றனர்.  இப்படிப்பட்ட மக்கள் தங்களுக்கு 

உள்ள ஆத்துமசக்திக்கு ஏதும் கபயர் சூட்டிக்ககாண்டு 

சாத்தான்கழளயும் அேன் வசழனகழளயும் மட்டுமில்லாமல் 

வியாதிகழளயும், வநாய்கழளயும் மற்றும் எதிர்மழறயான 

சூழ்நிழலழமகளுக்கும் கட்டழளக்ககாடுக்கின்றனர். 

 

குடும்ை பிரச்சறன ளுக்கு தீர்வு அளித்தல்: 

 

மக்கள் குடும்ப பிரச்சழனகளுக்கு தீர்வுக்காக வேதாகமத்ழத 

ஆர்ேமாக நாடிய காலங்கள் வபாவய வபாச்சு. வேதாகமத்ழத 

முைழமயாக படித்தால் குடும்ப ோழ்க்ழகழய முழுழமயாக 

ோைமுடியும் என்பழத மக்கள் மறந்துவிட்டனர், அந்த 

திருமண ோழ்ோனது வதேன் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு 

ோைவேண்டுமானால் வேதாகமத்தில் உள்ள அறிவுழரகழள 

பின்பற்ற வேண்டும் என்பழதகயல்லாம் மறந்துவிட்டனர்.  

 

வேதாகமத்தில் கூறப்பட்ட படி ோழ்ந்தால் வதேன் 

எதிர்பார்த்தபடி குடும்பம் அழமயும். ஆனால் 

இப்கபாழுவதா குடும்ப பிரச்சழனகளுக்கு யுக்திகளும், 

தந்திரங்களும், உடலுறவு ஆவலாசழனகளும் வேதாகமத்தில் 

கசால்லப்பட்டது வபாலவே கற்பிக்கப்படுகிறது .   

 

வேதம் சமூகவியல் குறித்து கூறியழேகழள நாம் தாராளமாக 

ஏற்றுக்ககாள்ளலாம் அது ஓரினவசர்க்ழகழய பற்றியதாக 

இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு கபண்ணிற்கு சமூகத்தில் உள்ள 

பங்கு பற்றியதாக இருக்கட்டும்.  
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நவீன காலத்தில் வேதம் எளிழமயானது மற்றும் 

பைழமயானது என்ற கூற்றும் எங்கும் காணப்படுகிறது. 

எப்படி நமது கணினி மற்றும் கமன்கபாருள் சாதனங்கள் 

காலத்திற்கு ஏற்ற கதாழில்நுட்பங்கழள 

உள்ளடக்கியுள்ளவதா அவத வபால் வேதகமும் இருக்க 

வேண்டும் என்ற எண்ணம் ேந்து விட்டது. 

 

இதில் மிகவும் ஜாக்கிரழதப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் 

என்னகேன்றால் ஓரினவசர்க்ழகழய குறித்து எச்சரித்து புத்தி 

கசால்லவேண்டிய சழப வபாதகர்கவள அந்த பாேத்ழத 

கசய்து ககாண்டு சழபயிவல இருக்கிறார்கள். 

 

உைவியல்: 

 

நம்ழம அச்சுறுத்தக்கூடிய அடுத்த காரியம் உளவியல் 

ககாள்ழககள் சழபக்குள் ேந்துவிட்டன.  சுவிவசஷ சழபகள் 

வேதாகமத்தில் கசால்லப்பட்டழேகழள வபாதிப்பழத 

விட்டுவிட்டு உளவியல் சம்மந்தமான ககாள்ழககள் மட்டும் 

வகாட்பாடுகழள வபாதிக்கும் வியாபார ஸ்தலமாகிவிட்டது.  

ஒரு காலத்தில் ஊழியத்திற்கு வபாதர்கழளயும் 

சுவிவசவஷகர்கழள நியமித்த சழபகள் இப்கபாழுது 

உளவியல் நிபுணர்கழள நியமிக்கிறது.  

 

வேதாகம கல்லூரிக்கும் வேத கருத்தரங்கிற்கும் கசன்ற 

வபாதகர்கள் இப்கபாழுது உளவியல் சம்மந்தப்பட்ட பள்ளி 

அல்லது கல்லூரிக்கு கசல்கின்றனர் எதற்கு என்றால் 

ஞானத்தில் கற்று வதர்ந்து மனிதர்களின் பிரச்சழனழய 

தீர்க்கவே.  

 

கருத்தரங்குகள் தற்கபாழுது தங்களின் கருப்கபாருழள 

மாற்றிக்ககாண்வட ேருகின்றனர்.  முதன் முழறயாக 

சழபயின் ேரலாற்றில் கருத்தரங்கு நிர்ேகிப்பாளர்கள் 
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உளவியல் நிபுணர்கழள கதரிவு கசய்து அேர்களின் 

பணியாட்களுக்கு உளவியல் சம்மந்தப்பட்டழேகழள 

கற்பிக்க நியமிக்கிறது.  

 

எனவே உளவியல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சழனகளுக்கு 

வேதாகமம் தீர்வு கசால்ல முடியாது என்று உலகம் 

கசால்லுகிறது இதில் வசாகம் என்னகேன்றால் சழபயும் 

இழத பின்பற்றுகிறது.  

 

இப்படிப்பட்ட பிரச்சழனகளில் நாம் நிழலயில்லாமல் 

காணப்படுேதால் காரணம் நாம் சத்தியத்ழத பார்க்கும் 

பார்ழே தேறானதாக உள்ளது.   

 

நிழறய கிறிஸ்தேர்கள் வேதாகமம், ோழ்க்ழக மற்றும் சழப 

நடத்த வபாதுமானதாக இல்ழல என்று எண்ணுகின்றனர்.  

இது ஒரு பாேம். மற்றும் வதேனுழடய ோர்த்ழதழய நமக்கு 

ஏற்றாற்வபால் மாற்றுேவத மிக கபரிய பாேம்.  

 

இதற்கான விழடழய இப்கபாழுது காண்வபாம்! 

 

2 க ொரிந்தியர் 3:5, எங் ைொல் ஏதொகிலும் ஆகும் என்ைதுவைொல 

ஒன்றை வயொசிக்கிைதற்கு நொங் ள் எங் ைொவல 

தகுதியொனேர் ள் அல்ல; எங் ளுறடய தகுதி வதேனொல் 

உண்டொயிருக்கிைது  

➢ நம்முழடய தகுதி மனிதர்களால் ேருேது அல்ல, 

➢ நம்முழடய தகுதி மனித ஞானத்தால் ேருேது அல்ல.  

➢ நம்முழடய தகுதி மனிதர்கள் மூலமாய் ேருேது 

அல்ல.   

➢ நம்முழடய தகுதி வதேன் மூலமாய் ேருகிறது.   
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நம்முறடய தகுதி என்ைது என்ன?   

 

வதேன் ககாடுத்த ோழ்க்ழகழய அேரின் திட்டத்தின் படி 

முடிந்த அளவுக்கு ோழ்ேவத தகுதி ஆகும்.  

கிறிஸ்தேர்களாகிய நாம் ோை கூடிய சூழ்நிழலழமயானது 

கதய்வீக ேல்லழமழய சார்ந்வத ோை வேண்டும் என்று 

உள்ளது.   

 

நம்முழடய ஆவிக்குரிய ோழ்க்ழகயில் வதேனுழடய 

ோர்த்ழதயானது வதே ஆவியானாவலவய கேளிப்படுத்தப் 

படுகிறது. வேதத்ழத மீறின ஒரு தகுதிழய நாம் எதிர்பார்க்க 

வேண்டிய அேசியம் இல்ழல.  

 

உலக காரியங்களுக்கு ஏற்ற காரியங்கள் நிழறய உண்டு 

அனால் ஆவிக்குரிய ோழ்க்ழக ோழ்ேதற்கும் ஊழியம் 

கசய்யவும் நமக்கு ஆண்டேருழடய ோர்த்ழதவய 

வபாதுமானது. 

 

நமக்கு விசுோசிகள் என்னும் தகுதி வதேனால் உண்டாகி 

உள்ளது.   

 

2 க ொரிந்தியர் 9:8, வைலும், நீங் ள் எல்லொேற்றிலும் 

எப்கைொழுதும் சம்பூரணமுறடயேர் ைொயும், ச லவித 

நற்கிரிறய ளிலும் கைருகுகிைேர் ைொயுமிருக்கும்ைடியொ , 

வதேன் உங் ளிடத்தில் ச லவித கிருறைறயயும் கைரு ச் 

கசய்ய ேல்லேரொயிருக்கிைொர் 

வதேன் நமக்கு வபாதுமானேர் 

✓ அேவர நம் மூலதனம்  

✓ அேருழடய திறனிற்கு அளவில்ழல 

✓ எல்லா கிருழபயும் அேர் மூலவம ேரும் 
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✓ எல்லாம் அேரால் நிழறந்து உள்ளன 

✓ எப்வபாோேது அல்ல எப்பவுவம 

✓ ககாஞ்சம் அல்ல அேரால் ேரும் நற்கிரிழயகள் 

பலோகும் 

 

2 க ொரிந்தியர் 9:10,
 
விறதக்கிைேனுக்கு விறதறயயும், 

புசிக்கிைதற்கு ஆ ொரத்றதயும் அளிக்கிைேர் உங் ளுக்கு 

விறதறய அளித்து, அறதப் கைரு ப்ைண்ணி, உங் ள் நீதியின் 

விறைச்சறல ேர்த்திக் ச் கசய்ேொர் 

உங்களிடம் யாராேது ேந்து வேதாகமம் வபாதுமானது அல்ல 

என்று கூறினால், நமக்கு கதரிந்து இருக்கவேண்டியது 

என்னகேன்றால், வேத ொைத்தொல் தீர்க் முடியொத பிரச்சறன 

ஒன்று எதுவை இல்றல!   

 

✓ நம்முழடய தகுதி வதேனால் ேருகிறது மற்றும்  

✓ நமக்கு அேவர வபாதுமானேர்.  

 

நமக்கு வதேன் வபாதுமானேர், நமக்கு வேண்டியழே 

எல்லாம் அேர் மூலமாய் தான் ேரும். அதுமட்டுமில்லாமல் 

நமக்கு அேர் ககாடுப்பழே எல்லாம் வதே ஆவியினாலும் 

அேருழடய ோர்த்ழதயினாலும் தான் நமக்கு கிழடக்கும்.   

 

வயாோன் எழுதிய சுவிவசஷத்தில் இவயசு அேழர 

விசுோசிப்பேர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் குறித்து 

கூறியிருக்கிறார். 

 

வயொேொன் 17:17, உம்முறடய சத்தியத்தினொவல அேர் றைப் 

ைரிசுத்தைொக்கும்; உம்முறடய ேசனவை சத்தியம் 

“பரிசுத்தமாக்கப்படுதல்” என்பது பாேத்திலிருந்தும் 

அசுத்தத்திலிருந்தும் வதேனுக்கு என்று பிரித்து 
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எடுக்கப்படுதல் ஆகும்.”  நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் முழுழமயாக 

பரிபூரணப்பட வேண்டும் என்பழத குறிக்கும். 

 

அேர் கசால்லுகிறார் "வதேவன அேர்கழள சுத்தமாக்கி 

பரிசுத்தமாக்கும், உம்முழடய சத்தியத்தால், அேர்கழள 

பாேத்துக்கு விலக்கி உம்மிடமாய் வசர்த்து ககாள்ளும்.”  அவத 

ேசனத்தில், “உம்முழடய ேசனவம சத்தியம்” என்கிறார். 

 

விசுோசிகளின் பரிசுத்தமாகுதலின் முழுழம என்பது 

வதேனுழடய ோர்த்ழதயால் மட்டுவம சாத்தியமாகும்.  

 

வதேனுழடய ோர்த்ழதயினால் மட்டும் அல்லகேன்றும் 

நீங்கள் அதில் ஏவதனும் வசர்த்து ககாண்டால் அது ஒரு மத 

ேழிபாடு வபால் ஆகிவிடும்! அேர்கள் ஏற்கனவே 

வதேனுழடய ோர்த்ழதவயாடு கசாந்த கருத்ழதயும் வசர்த்து 

மத ேழிபாடு வபால் ஆக்கிவிட்டழத நாம் காணமுடியும். 

 

மீகா தீர்க்கதரிசி மூலமாய் வதேன் கசால்லும் காரியத்ழத 

கேனியுங்கள். 

 

மீ ொ 2:7, யொக்வ ொபு ேம்சம் என்று வைர் 

கைற்ைேர் வை  ர்த்தரின் ஆவி குறுகியிருக்கிைவதொ? 

அேருறடய கிரிறய ள் இறே ள்தொவனொ? கசம்றையொய் 

நடக்கிைேனுக்கு என் ேொர்த்றத ள் நன்றை கசய்யொவதொ? 

✓ ோழ்க்ழகயில் நாம் நன்ழமகழள கபற்று ககாள்ள 

வதேனுழடய ோர்த்ழதவய மூலதனம்.  

✓ நீதியின் பாழதயில் நடக்கிற விசுோசிகள் வதே 

ோர்த்ழதயின் மூலமாகவே நன்ழமகள் கபறமுடியும்.   

✓ வதேனுழடய ோர்த்ழதக்கு கீழ்ப்படிேதின் மூலம் 

எல்லா நன்ழமகழளயும் வதேனிடமிருந்து 

கபற்றுக்ககாள்ள முடியும். 
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1 க ொரிந்தியர் 2:13-16, 13. அறே றை நொங் ள் ைனுஷஞொனம் 

வைொதிக்கிை ேொர்த்றத ைொவல வைசொைல், ைரிசுத்த ஆவி 

வைொதிக்கிை ேொர்த்றத ைொவல வைசி, ஆவிக்குரியறே றை 

ஆவிக்குரியறே வைொவட சம்ைந்தப்ைடுத்திக் ொண்பிக் 

கிவைொம்.14. கென்ைசுைொேைொன ைனுஷவனொ வதேனுறடய 

ஆவிக்குரியறே றை ஏற்றுக்க ொள்ைொன்; அறே ள் 

அேனுக்குப் றைத்தியைொ த் வதொன்றும்; அறே ள் 

ஆவிக்வ ற்ைபிர ொரைொய் ஆரொய்ந்து நிதொனிக் ப்ைடுகிைறே 

 ைொனதொல், அறே றை அறியவுைொட்டொன்.15. 

ஆவிக்குரியேன் எல்லொேற்றையும் ஆரொய்ந்து நிதொனிக்கிைொன்; 

ஆனொலும் அேன் ைற்கைொருேனொலும் ஆரொய்ந்து 

நிதொனிக் ப்ைடொன்.16.  ர்த்தருக்குப் வைொதிக் த்தக் தொ  

அேருறடய சிந்றதறய அறிந்தேன் யொர்? எங் ளுக்வ ொ 

கிறிஸ்துவின் சிந்றத உண்டொயிருக்கிைது. 

✓ வதே ஞானம் நமக்கு மனிதர்கள் மூலமாய் ேருேது 

இல்ழல. 

✓ வதே ஞானம் நமக்கு வதே ஆவியானேரின் மூலமாய் 

கிழடக்கிறது. 

✓ அந்த ஞானமானது விரிோனது, பயனுள்ளது மற்றும் 

முழுழமயானது. 

✓ வதே ோர்த்ழதயின் அறிவின் மூலம் 

எல்லாேற்ழறயும் புரிந்து ககாள்ள வபாதுமானது.   

✓ நமக்குள் இருப்பது கிறிஸ்துவின் சிந்ழதவய. 

 

கிறிஸ்துவின் சிந்ழதவய முழு நிழறோன வதேனின் சிந்ழத.  

கிறிஸ்துவின் சிந்ழதவய எங்கும் நிழறந்தது.   

கிறிஸ்துவின் சிந்ழதவய சிறந்தது.   

கிறிஸ்துவின் சிந்ழதழய அளவிடமுடியாதது.  
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வதேனின் ோர்த்ழதவய நமக்கு நியாயந்தீர்க்கவும், மதிப்பீடு 

கசய்யவும், கணக்கிடவும், புரிந்துககாள்ளவும், 

அறிந்துககாள்ளவும் மற்றும் எல்லாக்காரியங்கழளயும் 

முன்வனாக்கவும் உதவுகிறது.   

 

ஏன்?   

ஏகனன்றால் அது நமக்கு கிறிஸ்துவின் சிந்ழதழய தருகிறது. 

கிறிஸ்துவின் சிந்ழதவய நமக்கு வபாதுமானதாக 

நிழறோனதாக உள்ளது.  

 

ைொற்கு 12:24, இவயசு அேர் ளுக்குப் பிரதியுத்தரைொ : நீங் ள் 

வேதேொக்கியங் றையும், வதேனுறடய ேல்லறைறயயும் 

அறியொததினொலல்லேொ தப்ைொன எண்ணங்க ொள்ளுகிறீர் ள்? 

 இங்கு இவயசு கசால்லுகிறார் நீங்கள் வதேனுழடய 

ேல்லழமழய புரிந்து ககாள்ள வேத ோக்கியங்கழள அறிந்து 

இருக்க வேண்டும் என்று.  

 

ைத்வதயு 4:4-10, 

பிசாசு இவயசுழே ேனாந்திரத்தில் வசாதிக்கும் வபாது, இவயசு 

என்ன கசய்தார்? 

இவயசு பிசாசானேழன எப்படி ழகயாண்டார்? 

இவயசு அேழன வநாக்கி உன்ழன கட்டுகிவறன்,உன்ழன 

நரகத்திற்கு அனுப்புகிவறன், உன்ழன பாதாளத்திற்கு 

அனுப்புகிவறன் என்று கூறினாரா? 

அேர் பிசாசுக்கு ஏவதனும் ேழிமுழறகழள கசான்னாரா?   

 

இதற்கு விழட மிகவும் எளிதானது!  

எழுதி இருக்கிறவத 

இவயசு, பிசாசு அேழர வசாதித்த மூன்று முழறயும் அேர் ஒவர 

மாதிரி தான் பதிலளித்தார் 
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வதேனுழடய ேல்லழம எப்படிப்பட்டது என்று வேத 

ோர்த்ழத நமக்கு விளக்குகிறது. வேதம் கசால்லுகிறது 

இவயசுவுக்கு அந்த மூன்று வசாதழனகளும் முடிந்த பின்பு 

பிசாசு அேழர விட்டு விலகினான் என்றும் வதே தூதர்கள் 

அேருக்கு பணிவிழட கசய்தார்கள் என்றும் கூறுகிறது.  

 

எபிவரயர் 4:12, வதேனுறடய ேொர்த்றதயொனது ஜீேனும்  


