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பரிபூரண அன்பு பயத்லதப் புறந்தள்ளும் 

 

நாம் நைது பயத்லதப் புறந்தள்ளி, 
அதற்குப்பதிைாக ஆனந்தைாயும் 
தாழ்லையாயும், நம்பிக்லகயுடனும், கர்த்தர் 
நம்முடன் இருக்கிறார் என்ற லதரியைான 
தன்னம்பிக்லகயுடனும் வாழ்மவாைாக. 
என் அன்பு ெமகாதர ெமகாதரிகமள, அன்பு 
நண்பர்கமள, மதவன் ைீதும் அவரது 
பிள்லளகள் ைீதும் நைது விசுவாெத்திலும் 
அன்பிலும் இலணந்து ஒரு உைகளாவிய 
ெலபயாக கூடுவது எவ்வளவு 
ெிைாக்கியமும் ஆனந்தமுைானது.  

நைது அன்புக்குரிய தலைவர் தாைஸ் எஸ். 
ைான்ென் இங்கிருப்பதற்காக நான் 
விமெஷைாக நனறியுள்ளவனாக 
இருக்கிமறன். தலைவமர, உங்கள் 
வழிகாட்டுதலையும், ஆமைாெலனலயயும், 
ஞானத்லதயும் நாங்கள் எப்மபாதும் எங்கள் 
இருதயத்தில் லவத்திருப்மபாம். தலைவர் 
ைான்ென், நாங்கள் உங்கலள மநெிக்கிமறாம், 
எப்மபாதும் உங்களுக்காக செபிக்கிமறாம். 
பை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, செர்ைனியின் 
ப்ராங்க்பர்ட்டில் நான் பிலணயத் தலைவராக 
இருந்தமபாது, அன்பான, ஆனால் 
கவலையுலடய ஒரு ெமகாதரி எங்கள் 
பிலணய கூட்டங்களில் ஒன்றுக்குப் பிறகு 
என்லன அணுகினார்.  

 “இது பயங்கரைாயில்லையா?” அவர் 
சொன்னார். “நீங்கள் மபசும்மபாது நான்கு 
அல்ைது ஐந்து மபர் நன்கு தூங்கியிருக்க 
மவண்டும்!” 

நான் ஒரு கணம் மயாெித்து பதிைளித்மதன், 
“எல்ைா தூக்கங்களிலும் ெலபயில் 
தூங்குவது ஆமராக்கியைானது என நான் 
ைிகவும் நம்புகிமறன்.” 

என் அற்புதைான ைலனவி, ஹாரியட் இந்த 
ொதாரண உலரயாடலை ஒட்டுக்மகட்டு, 
பின்னர் நான் சகாடுத்த பதில்களில் ைிக 
அருலையானது அது என்றாள். 
 

ைாசபரும் எழுப்புதல் 

ெிை நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 
வடஅசைரிக்காவில், நாட்டுப்புறம் 
முழுவதிலும் “ைாசபரும் எழுப்புதல்” என்ற 
ஒரு இயக்கம் பரவியது. அதன் பிரதான 
மநாக்கங்களில் ஒன்று, ஆவிக்குரிய 
விஷயங்கள் சபாருத்தவற்றில் தூங்குவது 
மபால் இருப்பவர்கலள எழுப்புவதுதான்.   

இந்த ைத எழுப்புதைில் பங்கு சபற்றிருந்த 
ெிை பிரெங்கிகள் சொல்ைக் மகட்டவற்றால் 
மொெப் ஸ்ைித் பாதிக்கப்பட்டார். 
தனிலையான செபத்தில் கர்த்தரின் 
ெித்தத்லத கருத்தாய் நாட அவர் 
முடிசவடுத்ததற்கு இது ஒரு காரணம்.  

பாவிகளுக்காக காத்திருக்கிற நரகத்தின் 
பயங்கரங்கள் பற்றி அவர்கள் சகாடுக்கும் 
முக்கியத்துவத்தால் அறியப்பட்ட 
அவர்களது பிரெங்கங்களுடன், இந்த 
பிரெங்கிகள் ஒரு நாடகத்தனைான, 
உணர்ச்ெிபூர்வ பிரெங்க நலடலய 
சகாண்டிருந்தனர்.1 அவர்களது மபச்சுகள் 
ெனங்கலளத் தூங்க விடவில்லை, ஆனால் 
அலவகள் ெிை சகட்ட சொப்பனங்கலள 
ஏற்படுத்தியிருக்கைாம். அவர்களது 
மநாக்கமும் ைாதிரியும் ெனங்கள் ெலபக்கு 
வருைாறு பயமுறுத்தியது மபால் 
மதான்றியது. 

பயம் பயன்படுத்தப்படல் 

வரைாற்றிமைமய, ெனங்கலளச் செயல்பட 
லவக்க பயம் அடிக்கடி கருவியாகப் 
பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. சபற்மறார் 
தங்கள் பிள்லளகளிடமும், முதைாளிகள் 
மவலைக்காரர்களிடமும், அரெியல்வாதிகள் 
வாக்காளர்களிடமும் 
பயன்படுத்தியிருக்கின்றனர். 
ெந்லதப்படுத்தும் திறலைொைிகள் பயத்தின் 
வல்ைலைலய அறிந்து அடிக்கடி 
பயன்படுத்துகின்றனர். அதனால்தான் ெிை 



விளம்பரங்கள் நாம் ெரியான வலக 
பற்பலெலய வாங்காவிட்டால், அல்ைது 
ெரியான காலை உணவு தானியத்லத 
ொப்பிடாவிட்டால், நாம் இக்கட்டான 
வாழ்க்லக வாழ்கிமறாம், தனிலையில் 
ைகிழ்ச்ெியின்றி ொகிமறாம் என்ற ைலறமுக 
செய்திலயத் தாங்கியிருப்பது மபால் 
மதான்றுகிறது. 
நாம் இலதக் கண்டு ெிரித்து இந்த 
தந்திரத்துக்கு ஒருமபாதும் 
ஆட்படைாட்மடாம் என நிலனக்கிமறாம், 
ஆனால் ெிை ெையங்களில் அகப்படுகிமறாம். 
மைாெைானது என்னசவன்றால், நாம் 
விரும்புவலதப் பிறர் செய்யலவக்க ெிை 
ெையங்களில் அமத வழிமுலறகலளக் 
லகயாள்கிமறாம். 
எனது இன்லறய செய்திக்கு இரண்டு 
மநாக்கங்கள் உண்டு, முதைாவது, 
நம்லையும் பிறலரயும் தூண்ட நாம் பயத்லத 
பயன்படுத்துகிற அளலவச் ெிந்திக்கவும், 
கருத்தில் சகாள்ளவும் வற்புறுத்துகிமறன். 
இரண்டாவது ஒரு ெிறந்த வழிலய 
ஆமைாெலன சொல்ை. 

பயத்தின் பிரச்ெிலன 

இருக்லக பட்லடலய அணியவும், அதிக 
உடற்பயிற்ெி செய்யவும், பணத்லத 
மெைிக்கவும், அன்புக்குரியவர்களுடன் அதிக 
மநரம் செைவிடவும், அல்ைது 
பாவத்திைிருந்து ைனந்திரும்பவும் நம்ைில் 
யார் பயத்தினால் 
கட்டாயப்படுத்தப்படவில்லை? 

நைது செயல்கள் ைற்றும் நடத்லத ைீது 
பயத்துக்கு வல்ைலை ைிக்க செல்வாக்கு 
உள்ளது என்பது உண்லை. ஆனால் அந்த 
செல்வாக்கு தற்காைிகைானது ைற்றும் 
ஆழைற்றது. நைது இருதயங்கலள ைாற்ற 
பயத்துக்கு அதிக வல்ைலையில்லை, 
ெரியானலத மநெிக்கும், பரமைாக 
பிதாவுக்குக் கீழ்ப்படிய விரும்பும் ெனைாக 
நம்லை ஒருமபாதும் ைாற்றாது.  

பயமுள்ளவர்கள் ெரியான காரியங்கலள 
சொல்ைைாம், செய்யைாம். ஆனால் 
அவர்கள் ெரியாக உணர்வதில்லை. அவர்கள் 
அடிக்கடி ஆதரவற்றவர்களாகவும் 
மகாபமுலடயவர்களாகவும், 
வன்ைமுள்ளவர்களாகவும் உணர்கிறார்கள். 
காைப்மபாக்கில் இந்த உணர்வுகள் 
அவநம்பிக்லகக்கும், எதிர்ப்புக்கும், 
கைகத்துக்கும் வழிநடத்துகிறது.  

துரதிர்ஷ்டவெைாக, 
தலைலையத்துவத்துக்கான இந்த தவறான 
வழிநடத்தப்படுதல் ைதச்ொர்பற்ற உைகுக்கு 

ைட்டுைல்ை. ெிை ெையங்களில் இது 
பிற்காைப் பரிசுத்தவான்களுக்குக் கூட 
சபாருந்தைாம். தங்கள் வடீுகளிமைா, 
அவர்களது ெலப அலழப்புகளிமைா, 
மவலையிமைா, பிறருடன் அன்றாட 
பரிவர்த்தலனகளிமைா, ெலபயார் 
அநீதியான ஆளுலகலயப் 
பிரமயாகிக்கின்றனர் எனக் மகள்விப்படுவது 
என்லன துக்கப்படுத்துகிறது. 
இமத ெனங்கள் பிறர் அதட்டுவலதக் 
கண்டனம் செய்யைாம், இருப்பினும் 
தங்களில் அலதப் பார்க்க முடிவதில்லை. 
தங்கள் சுய விதிகளுக்கு இணங்க 
வைியுறுத்துகின்றனர். இந்த மைமைாட்ட 
விதிகலள பிறர் பின்பற்றாதமபாது, 
அப்படிப்படவர்கள் அவர்கலள 
வார்த்லதகளாலும், உணர்ச்ெிபூர்வைாகவும், 
ெிைெையம் ெரீரப்பிரகாரைாயும் 
கண்டிக்கின்றனர்.  

கர்த்தர் சொல்ைியிருப்பதாவது “நாம் 
ைனுஷகுைாரர்களின் ஆத்துைாக்களின் ைீது 
கட்டுப்பாடு அல்ைது ஆளுலக அல்ைது 
கண்டிப்லப எவ்வளவு அநீதியான 
வலகயிலும் பிரமயாகப்படுத்தும்மபாது,.. 
பரமைாகம் விைகும், கர்த்தரின் ஆவி 
துக்கப்படும்”,2 என நிலனவுசகாள்ளத் 
தவறுகிறார்கள்.   

முடிவு வழிலய நியாயப்படுத்துகிறது என 
நம்பி நைது செயல்கலள நாம் நியாயப்படுத்த 
நாம் தூண்டப்படுகிற ெையங்கள் 
இருக்கைாம். கட்டுப்படுத்துவதும், 
செயல்படுத்துவதும், 
கடுலையாயிருப்பதுவும் பிறரின் 
நன்லைக்காகமவ என நாம் நிலனக்கைாம். 
அப்படியல்ை, ஏசனனில் கர்த்தர் 
சதளிவுபடுத்தியிருக்கிறார், “ஆவியின் 
கனிமயா அன்பு, ெந்மதாஷம், ெைாதானம், 
நீடிய சபாறுலை, தயவு, நற்குணம், 
விசுவாெம், ொந்தம் ைற்றும் 
இச்லெயடக்கம்.”3 

ெிறந்த வழி 
நான் பரமைாக பிதாலவ அதிகைாய் 
அறியும்மபாது, அவர் தன் பிள்லளகலள 
எப்படி உணர்த்தி வழிநடத்துகிறார் என 
அதிகைாகப் பார்க்கிமறன். அவர்  
மகாபமுலடயவரல்ை, பழிதீர்ப்பவரல்ை, 
அல்ைது திருப்பியடிக்கிறவருைல்ை.4 
அவரது ஒமர மநாக்கம்—அவரது பணியும் 
ைகிலையும்—நைக்கு ஆமைாெலன 
சொல்வது, நம்லை உயர்த்துவது, ைற்றும் 
அவரது முழுலைக்கு நம்லை 
வழிநடத்துவது.5 
 “இரக்கமும், கிருலபயும், நீடிய ொந்தமும், 



ைகா தலயயும், ெத்தியமுமுள்ளவராக,”6 
மைாமெக்கு மதவன் தம்லை விவரித்தார். 
அவரது பிள்லளகளாகிய நம்ைீது நைது 
பரமைாக பிதாவின் அன்பு நைது புரிந்து 
சகாள்ளும் திறலைலயக் கடந்தது.7 
அவரது கட்டலளகளுக்கு எதிராக இருக்கிற 
நடத்லதகலள ைன்னிக்கிறார் அல்ைது 
அெட்லட பண்ணுகிறார் என்பது இதன் 
அர்த்தைா? கண்டிப்பாக இல்லை! 

ஆனால் அவர் தன் நடத்லதலயயும் விட 
அதிகைாக ைாற்ற விரும்புகிறார். நைது 
தன்லைகலளமய அவர் ைாற்ற 
விரும்புகிறார். அவர் நைது இருதயங்கலள 
ைாற்ற விரும்புகிறார்.  

நாம் கடந்து சென்று, இருப்புக் மகாலை 
உறுதியாகப் பற்றிக்சகாண்டு, நைது 
பயங்கலள எதிர்த்து, இடுக்கைான ைற்றும் 
சநருக்கைான வழிமய முன்மனாக்கியும் 
மைல் மநாக்கியும் லதரியைாக அடிசயடுத்து 
லவக்க மவண்டுசைன அவர் விரும்புகிறார். 
அவர் நம்லை மநெிப்பதால் நாம் இலதச் 
செய்ய விரும்புகிறார். ஏசனனில் இதுமவ 
ெந்மதாஷத்துக்கான வழி. 
மதவன் தைது பிள்லளகலள அவலரப் 
பின்பற்றுைாறு எப்படி தூண்டுகிறார்?  

அவர் தன் குைாரலன அனுப்பினார் 

ெரியான வழிலய நைக்குக் காட்ட அவர் தன் 
ஒமர மபறான குைாரலன மதவன் நம்ைிடம் 
அனுப்பினார். 
விடா முயற்ெி மூைமும், நீடிய 
ொந்தத்தாலும், சைன்லையாகவும், ைாறாத 
அன்பாலும் மதவன் நம்லைத் தூண்டுகிறார்.8 
மதவன் நைது பாரிெத்தில் இருக்கிறார். அவர் 
நம்லை மநெிக்கிறார். நாம் தடுைாறும்மபாது, 
நாம் எழுந்து ைீண்டும் முயன்று 
சபைொைியாக அவர் விரும்புகிறார். 
அவர் நைது ஆமைாெகர் 

அவர் நைது ைாசபரும் ைனைார்ந்த நம்பிக்லக 

அவர் நம்லை விசுவாெத்துடன் தூண்ட 
விரும்புகிறார். 
நைது தவறுகளிைிருந்து கற்று ெரியான 
மதர்வுகள் செய்ய அவர் நம்லை நம்புகிறார். 
இதுமவ ெிறந்த வழி!9 

உைகின் தீலைகள் பற்றி என்ன செய்வது? 

ொத்தான் பிறலர ெைாளிக்கும் வழிகளில் 
ஒன்று, உைகத்தின் தீலைகளில் 
தரித்திருந்து, ைிலகப்படுத்துவமத ஆகும். 
கண்டிப்பாக நைது உைகம் 

பரிபூரணைற்றதாகத்தான் இருந்திருக்கிறது, 
அப்படித்தான் சதாடர்ந்து இருக்கும். ைிக 
அதிகைான குற்றைற்மறார் சூழ்நிலைகளின் 
தன்லைகளாலும், ைனுஷனின் 
ைனுஷத்தன்லையற்ற தன்லையாலும் 
கஷ்டப்படுகிறார்கள். ஊழலும் 
துன்ைார்க்கமும் நைது நாளில் 
விெித்திரைாகவும் பயமுறுத்துவதாகவும் 
இருக்கிறது. 
இலவ யாவுைிருந்தாலும், உைக 
ெரித்திரத்தில் மவறு எதுவுடனும் 
இக்காைத்தில் வாழ்வலத ஒப்பிட 
ைாட்மடன். எப்மபாதுைில்ைாத 
முன்மனற்றத்தாலும், அறிவு 
விருத்தியாலும் ொதகைானவற்றாலும் நாம் 
அளக்க முடியாத அளவுக்கு 
ஆெீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிமறாம். 
அலனத்லதயும் விட உைக ஆபத்துகளின் 
விெித்திர பரிைாணங்கலள நைக்குக் 
சகாடுக்கிற, அவற்லற எப்படித் தவிர்ப்பது 
அல்ைது எதிர்சகாள்வது என்கிற இமயசு 
கிறிஸ்துவின் முழுலையான 
சுவிமெஷத்தால் நாம் 
ஆெீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிமறாம்.  

இந்த ஆெீர்வாதங்கலளப் பற்றி நான் 
நிலனக்கும்மபாது, நான் முழங்கால் 
படியிட்டு, நைது பரமைாக பிதாவுக்கு அவரது 
பிள்லளகள் அலனவர் ைீதும் அவரது 
முடிவில்ைா அன்புக்காக 
ஸ்மதாத்திரங்கலள ஏசறடுக்க 
விரும்புகிமறன்.    

தன் பிள்லளகள் பயப்பட மவண்டுசைனமவா, 
உைகத்தின் தீலைகளில் தரித்திருக்க 
மவண்டுசைனமவா மதவன் விரும்புவதாக 
நான் நிலனக்கவில்லை. “மதவன் நைக்கு 
பயமுள்ள ஆவிலயக் சகாடாைல், பைமும் 
அன்பும் சதளிந்த புத்தியுமுள்ள ஆவிலயமய 
சகாடுத்திருக்கிறார்.”10 
நாம் களிகூர அவர் நைக்கு பை 
காரணங்கலளக் சகாடுத்திருக்கிறார். நாம் 
அவற்லறக் கண்டுபிடித்து அலடயாளம் 
காண மவண்டும். அவர் நைக்கு அடிக்கடி 
நிலனவூட்டுகிறார், “பயங்சகாள்ளாமத”, 
“உற்ொகைாயிரு”,

11 ைற்றும் “பயப்படாமத, 
ெிறு ைந்லதமய.”12  

கர்த்தர் நைது யுத்தங்கலளச் செய்வார் 

ெமகாதர ெமகாதரிகமள, நாம் தான் கர்த்தரின் 
“ெிறுைந்லத.” நாம் பிற்காைத்தின் 
பரிசுத்தவான்கள். இரட்ெகர் திரும்ப 
வருவலத எதிர்பார்க்கவும், அவலர 
வரமவற்க உைகத்லத ஆயத்தப்படுத்தவும், 
ஒப்புக்சகாடுத்தல் நைது சபயரிமைமய 
அடங்கியுள்ளது. அகமவ நாம் மதவனுக்கும் 



நைது ெக ைனுஷருக்கும் மெலவ 
செய்மவாைாக. தாழ்லையுடன், எந்த ைதம் 
அல்ைது ைனித குழுலவயும் 
குலறவானதாகப் பார்க்காைல் இலத 
சுபாவைான தன்னம்பிக்லகயுடன் 
செய்மவாைாக. ெமகாதர ெமகாதரிகமள, “நாம் 
காைங்களின் அலடயாளங்கலளயும், 
ைனுஷ குைாரனின் வருலகயின் 
அலடயாளங்கலளயும் அறியவும்”,13  மதவ 
வார்த்லதகலளப் படிக்கவும், ஆவியின் 
குரலை மகட்கவும் நாம் 
சபாறுப்பளிக்கப்பட்டுள்மளாம்.  

ஆகமவ நாம், உைகின் ெவால்கலள 
அறியாைைில்லை, நைது காைத்தின் 
கஷ்டங்கலள சதரியாைைில்லை. ஆனால் 
நம்லை அல்ைது பிறலர பயத்தால் 
பாரப்படுத்த மவண்டும் என்பது அதன் 
சபாருளல்ை. நைது ெவால்களின் கடினத்தில் 
உழல்வலத விட மதவனின் எல்லையற்ற 
ைகத்துவத்லதயும், தலயலயயும், முழு 
வல்ைலைலயயும் பார்த்து, அவலர நம்பி 
இமயசு கிறிஸ்துவின் வருலகக்காக 
ஆனந்தைான இருதயத்துடன் 
ஆயத்தைாவது ெிறந்ததில்லையா?   

அவரது உடன்படிக்லகயின் ெனைாக, நாம் 
பயப்படுவது நடக்கைாம் என்பதால் நாம் 
செயைிழக்கத் மதலவயில்லை. ைாறாக 
முன்மனயுள்ள ெவால்கலளயும் 
ெந்தர்ப்பங்கலளயும் நாம் அணுகும்மபாது, 
விசுவாெத்துடனும், லதரியத்துடனும், 
நம்பிக்லகயுடனும், உறுதியுடனும், 
மதவனில் நம்பிக்லகயுடனும் 
முன்மனறைாம்.14 
நாம் ெீஷத்துவத்தின் பாலதயில் தனிமய 
நடப்பது இல்லை. “உன் மதவனாகிய கர்த்தர் 
தாமை உன்மனாடுகூட வருகிறார், அவர் 
உன்லன விட்டு விைகுவதுைில்லை, 
உன்லனக் லகவிடுவதுைில்லை.”15 
 “கர்த்தர் உங்களுக்காய் யுத்தம் பண்ணுவார். 
நீங்கள் சும்ைா இருப்பரீ்கள்.”16 
பயப்படும்மபாது, “உனக்கு விமராதைாய் 
உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் 
வாய்க்காமத மபாம்,”17 என்ற 
வாக்குத்தத்தத்தில் லதரியம் காண்மபாைாக, 
விசுவாெத்லத வளர்ப்மபாைாக, லதரியைாய் 
நம்புமவாைாக. 
நாம் அழிவு ைற்றும் குழப்பத்தின் காைத்தில் 
வாழ்கிமறாைா? ஆைாம், கண்டிப்பாக.  

மதவன் தாமை சொல்ைியிருக்கிறார், 
“உைகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் 
உண்டு, ஆனாலும் திடன்சகாள்ளுங்கள். 
நான் உைகத்லத செயித்மதன்.”18 
நம்பவும் அவ்வாமற செயல்படவும் நாம் 

விசுவாெத்லதப் பிரமயாகிக்கைாைா? நாம் 
நைது ஒப்புக்சகாடுத்தல்கலளயும் பரிசுத்த 
உடன்படிக்லககலளயும் காத்துக்சகாள்ள 
முடியுைா? ெவால் நிலறந்த 
சூழ்நிலைகளிலும் கூட நாம் மதவனின் 
கட்டலளக் காத்துக்சகாள்ள முடியுைா? 
கண்டிப்பாக நம்ைால் முடியும்! 

மதவன் வாக்குத்தத்தம் செய்திருப்பதால் 
நம்ைால் முடியும், “நீ மநர்லையாக நடந்தால் 
எல்ைாம் உனது நன்லைக்கு ஏதுவாக 
நடக்கும்.”19 ஆகமவ நாம் நைது பயத்லத 
ஒதுக்கி லவத்து விட்டு ைாறாக 
ஆனந்தைாயும், தாழ்லையாயும், 
நைபிக்லகயுடனும், கர்த்தர் நம்முடன் 
இருக்கிறார் என்ற லதரியைிக்க 
தன்னம்பிக்லகயுடனும் வாழ்மவாைாக. 

பரிபூரண அன்பு பயத்லதப் புறந்தள்ளும் 

என் அன்பு நண்பர்கமள, கிறிஸ்துவுக்குள் 
எனது அன்பான ெமகாதர ெமகாதரிகமள, 
நீங்கள் உங்கலள பயத்திமைா, அல்ைது 
ஆத்திரத்திமைா கண்டால், அல்ைது உங்கள் 
வார்த்லதகமளா, ைமனாபாவங்கமளா, 
செயல்கமளா பிறரில் பயத்லத 
ஏற்படுத்தினால், பயத்திைிருந்து விடுபட 
சதய்வகீத்தால் சகாடுக்கப்பட்ட ைருந்லதக் 
கருத்தில் சகாள்ளுைாறு எனது 
ஆத்துைாவின் முழு சபைத்மதாடும் நான் 
செபிக்கிமறன்: “கிறிஸ்துவின் பரிபூரண 
அன்பு, ஏசனனில் “பரிபூரண அன்பு பயத்லதப் 
புறந்தள்ளும்.”20  

கிறிஸ்துவின் பரிபூரண அன்பு 
காயப்படுத்தவும், பயமுறுத்தவும், 
இடித்துலரக்கவும், அல்ைது எதிர்க்கவும் 
ஏற்படுகிற தூண்டுதல்கலள செயிக்கிறது. 
நைது அன்புைிக்க இரட்ெகரின் ெீஷர்களாக 
கிறிஸ்துவின் பரிபூரண அன்பு, நம்லை 
தாழ்லையாயும், கண்ணியைாயும், 
லதரியைிக்க தன்னம்பிக்லகயுடனும் நடக்க 
அனுைதிக்கிறது. கிறிஸ்துவின் பரிபரண 
அன்பு பயத்தினூமட கடந்து செல்ைவும், 
நைது ஆமைாெகரும், நைது 
நம்பிக்லகயுைான நைது பரமைாக பிதாவின் 
வல்ைலையிலும் நற்சபயரிலும் நைது முழு 
நம்பிக்லகலய லவக்க இந்த லதரியைான 
தன்னம்பிக்லகலயக் சகாடுக்கிறது.  

நைது வடீுகளிலும், வியாபார 
ஸ்தைங்களிலும், நைது ெலப 
அலழப்புகளிலும், நைது ெக 
ைனுஷர்களுடனான பரிவர்த்தலனகள் 
யாவற்றிலும், நைது சொந்த 
இருதயங்களிலும், நைது அன்புைிக்க 
கிறிஸ்துவின் பரிபூரண அன்பினால் 
பயத்லத ைாற்றுமவாைாக. கிறிஸ்துவின் 



அன்பு பயத்லத விசுவாெத்தால் ைாற்றும்! 

அவரது அன்பு, நைது பரமைாக பிதாவின் 
நன்லையிலும், அவரது சதய்வகீ 
திட்டத்திலும், அவரது சுவிமெஷத்திலும், 
அவரது கட்டலளகளிலும், விசுவாெம் 
சகாண்டு, அலடயாளம் கண்டு, நம்புவலத 
நைக்கு ொத்தியப்படுத்தும்.21 மதவலனயும் 
நைது ெக ைனுஷலரயும் மநெிப்பது 
மதவனுலடய கட்டலளகளுக்கு நைது 
கீழ்ப்படிதலை பாரைாக அல்ைாைல் 
ஆெீர்வாதைாக ைாற்றும். கிறிஸ்துவின் 
அன்பு நாம் சகாஞ்ெம் 
தயவுள்ளவர்களாகவும், 
ைன்னிப்பவர்களாயும், மபாஷிப்பவர்களாயும் 
அவரது பணிக்கு அதிக அர்ப்பணிப்பு 
உள்ளவர்களாகவும் ைாற்றும்.  

நாம் நைது இருதயங்கலள கிறிஸ்துவின் 
அன்பால் நிரப்பும்மபாது, நாம் 
புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆவிக்குரிய 
புத்துணர்வுடனும் எழுந்து, நைது அன்பு 
இரட்ெகரான இமயசு கிறிஸ்துவின் 
ஒளியிலும் ைகிலையிலும் ஆனந்தைாயும், 
தன்னம்பிக்லகயுடனும், எழுச்ெியுடனும் 
உயிமராட்டைாயும் நடப்மபாம். 
அப்மபாஸ்தைனாகிய மயாவானுடன் நான் 
ொட்ெியளிக்கிமறன், 
“[கிறிஸ்துவின்]அன்பிமை பயைில்லை” 22 
ெமகாதர ெமகாதரிகமள, அன்பு நண்பர்கமள, 
அவர் உங்கலள பரிபூரணைாக அறிகிறார். 
அவர் உங்கலள பரிபூரணைாக மநெிக்கிறார். 
உங்களது எதிர்காைம் எப்படி இருக்கும் என 
அவர் அறிகிறார். “பயப்படாமத, 
விசுவாெமுள்ளவனாயிரு”

23 எனவும், 

“அவரது [பரிபூரண]அன்பிமை 
நிலைத்திருக்கவும்,24 கர்த்தர் விரும்புகிறார். 
இமயசு கிறிஸ்துவின் நாைத்திமை இதுமவ 
எனது தாழ்லையான செபமும் 
ஆெீர்வாதமுைாகும், ஆசைன்.  

குறிப்புகள் 

1. இவ்விதைான பிரெங்கிகளுக்கு ொர்ஜ் ஒய்ட் 
பலீ்டும் மொனத்தான் எட்வர்ட்ஸும் இரண்டு 
பிரபைைான உதாரணங்கள். 

2. மகாட்பாடும் உடன்படிக்லககளும் 121:37. 

3. கைாத்தியர் 5:22—23. 

4. ஒரு ெந்தர்ப்பத்தில் இரட்ெகர் ெைாரிய ஊரில் 
நுலழய விரும்பினார், ஆனால் ெனங்கள் 
இமயசுலவ ைறுதைித்து, அவலர ஊருக்குள் 
விடவில்லை. அவரது இரு ெீஷர்களாகிய 
யாக்மகாபுவும் மயாவானும் ைிகவும் 
வருத்தமுற்று, கர்த்தரிடம் மகட்டார்கள், 
“ஆண்டவமர வானத்திைிருந்து அக்கினி இரங்கி, 
இவர்கலள அழிக்கும்படி நாங்கள் கட்டலளயிட 

உைக்குச் ெித்தைா...?” இமயசு கவனைாக 
பதிைளித்தார்: “ நீங்கள் இன்ன 
ஆவியுலடயவர்கள் என அறியரீ்கள். ைனுஷ 
குைாரன் ைனுஷர்களின் ஆவிலய 
அழிக்கிறதற்கு அல்ை, இரட்ெிக்கமவ வந்தார்.” 
லூக்கா 951—56 பார்க்கவும், New King James Version. 
1982 

5. மைாமெ 1:39 பார்க்கவும், ைற்றும் எமபெியர் 3:19 
பார்க்கவும். 

6. யாத்திராகைம் 34:6. 

7. எமபெியர் 3:19 பார்க்கவும். 

8. மகாட்பாடும் உடன்படிக்லககளும் 121:41 
பார்க்கவும். அவரது அநித்திய பிள்லளகள் 
ஒருவரிடம் ைற்சறாருவர் இவ்விதைாகப் பழக 
கண்டிப்பாக நம்லை எதிர்பார்க்கிறார். அவர் 
எல்ைா நற்குணங்களுமுலடய 
பரிபூரணராயிருப்பதால், அவ்வித நடத்லதக்கு 
அவர் ைாதிரியாக இருப்பார். 

9. அநித்தியத்துக்கு முந்தின ஆமைாெலனக்குழு, 
மதவனின் குணத்லத சதரிவிக்கிற அற்புதைான 
ைாதிரி ஆய்வு. அங்கு நைது பரமைாக பிதா நைது 
நித்திய முன்மனற்றத்துக்கான அவரது 
திட்டத்லத வழங்கினார். அத்திட்டத்தின் முக்கிய 
அம்ெங்களில், சுயாதீனமும், கீழ்ப்படிதலும், 
கிறிஸ்துவின் பாவநிவர்த்தி மூைம்  
இரட்ெிப்பும் அடங்கும். எனினும் லூெிபர் ஒரு 
வித்தியாெைான அணுகுமுலறலய சொன்னான். 
எல்ைாரும் கீழப்படிவார்கள், ஒருவரும் 
காணாைற் மபாக ைாட்டார்கள் என உறுதி 
சகாடுத்தான். இலத அலடவதற்கான ஒமர வழி 
சகாடுங்மகான்லையும் 
கட்டாயப்படுத்தலும்தான். ஆனால் நைது 
அன்பான பரமைாக பிதா அப்படிப்பட்ட 
திட்டத்லத அனுைதிக்கவில்லை. அவர் தன் 
பிள்லளகளின் சுயாதீனத்லத ைதித்தார். நாம் 
உண்லையாகமவ கற்க மவண்டுைானால் 
வாழ்க்லகயில் தவறு செய்ய மவண்டும் என 
அவர் அறிந்தார். அதனால்தான் அவர் ஒரு 
இரட்ெகலரக் சகாடுத்தார், அவரது நித்திய பைி 
நம்லைப் பாவங்களிைிருந்து கழுவி, மதவ 
இராஜ்யத்துக்கு நாம் திரும்புவலத 
அனுைதிக்கும்.    

அவரது அன்புைிக்க அமநக பிள்லளகள் 
லூெிபரால் வஞ்ெிக்கப்பட்டார்கள் என பரமைாக பிதா 
பார்த்தமபாது, அவர் தனது திட்டத்லத பின்பற்ற 
கட்டாயப்படுத்தினாரா? அப்படிப்பட்ட பயங்கரைான 
மதர்லவ செய்தவர்கலள ைிரட்டினாரா அல்ைது 
பயமுறுத்தினாரா? இல்லை. இந்த கைகத்லத நைது 
ெர்வ வல்ை மதவன் கண்டிப்பாக நிறுத்தியிருக்க 
முடியும். ைீறினவர்கலள அவர் தன் ெித்தத்துக்கு 
கட்டாயப்படுத்தி, அவர்கலள இணங்கச் செய்திருக்க 
முடியும். ஆனால் ைாறாக, அவர் தன் பிள்லளகள் 
தங்களுக்காக மதர்வு செய்ய தன் பிள்லளகலள 
அனுைதித்தார்.  



10. 2 தீமைாத்மதயு 1:7. 

11. உதாரணத்துக்கு மயாசுவா 1:9; ஏொயா 41:13; 
லூக்கா 12:32; மயாவான் 16:33; 1 மபதுரு 3:14; 
மகாட்பாடும் உடன்படிக்லககளும் 6:36; 50:41; 61:36; 
78:18  பார்க்கவும். 

12. லூக்கா 12:32. 

13. மகாட்பாடும் உடன்படிக்லககளும் 68:11. 

14. அவரது நாளின் ெனத்துக்காக மைாமெயின் 
ஆமைாெலன இன்றும் சபாருந்துகிறது 
பயப்படாதிருங்கள். ... இன்று கர்த்தர் 
உங்களுக்குச் செய்யும் இரட்ெிப்லபப் பாருங்கள் 
யாத்திராகைம் 14:13, New King James Version). 

15. உபாகைம் 31:6. 

16. யாத்திராகைம் 14:14, New King James Version 

17. ஏொயா 54:17. 

18. மயாவான் 16:33. 

19. மகாட்பாடும் உடன்படிக்லககளும் 90:24; ைற்றும் 
2 சகாரிந்தியர் 2:14; மகாட்பாடும் 
உடன்படிக்லககளும் 105:14ம் பார்க்கவும். 

20. 1 மயாவான் 4:18. 

21. “உைகத்லத ஆக்கிலனக்குள்ளாகத் தீர்க்கும்படி 
உைகத்தில் வராைல், அவராமை உைகம் 
இரட்ெிக்கப்படுவதற்காகமவ, (மயாவான் 3:17), 
இரட்ெகர் வந்தார்” என்பலத 
நிலனவுகூர்மவாைாக. உண்லையாகமவ, “அவர் 
உைகத்தின் நன்லைக்கு ஏதுவானலதமய 
அல்ைாைல், எந்தக் காரியத்லதயும் செய்யார். 
எல்ைா ைனுஷலரயும் தம்ைிடம் சகாண்டுவர 
தன் சொந்த ெவீலனக் சகாடுக்குைளவுக்கு அவர் 
இந்த உைகத்லத மநெித்தார்” (2 சநப்பி 26:24).     

22. 1 மயாவான் 4:18; ைற்றும் 1 மயாவான் 4:16ம் 
பார்க்கவும். 

23. ைாற்கு 5:36.  

24. மயாவான் 15:10. 

 

நைது காைத்துக்கான மபாதலனகள் 

மை 2017ைிருந்து அக்மடாபர் 2017 வலர 
நான்காம் ஞாயிற்றுக்கிழலைகளில் 
சைல்கிமெமதக்கு ஆொரியத்துவ ைற்றும் 
ஒத்தாலெச் ெங்க பாடங்கள் ஏப்ரல் 2017 
சபாது ைாநாட்டில் சகாடுக்கப்பட்ட ஒன்று 
அல்ைது அதிகைான செய்திகளிைிருந்து 
ஆயத்தம் செய்யப்படுகின்றன. அக்மடாபர் 
2017ல் செய்திகள் ஏப்ரல் அல்ைது அக்மடாபர் 
சபாது ைாநாட்டிைிருந்து மதர்வு 
செய்யப்படைாம். தங்கள் பகுதியில் எந்த 
செய்திகள் பயன்படுத்தப்படும் என்பலத 
பிலணய அல்ைது மெகர தலைவர்கள் மதர்வு 
செய்யைாம் அல்ைது இந்த சபாறுப்லப 
ஆயர்கள் அல்ைது கிலளத்தலைவர்களுக்கு 
அவர்கள் சகாடுக்கைாம்.  

செய்திகள் பை சைாழிகளில் கிலடக்கின்றன. 
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விொரிப்புப் மபாதகச் செய்தி, மை 2017 

 
தலைவர் தாைஸ் எஸ் ைான்ென் 

 

ைார்ைன் புத்தகத்தின் வல்ைலை 
 
ஒவ்சவாரு நாளும் ைார்ைன் புத்தகத்லத 
செபத்துடன் படித்து ெிந்திக்க நம் 
ஒவ்சவாருவலரயும் நான் 
மகட்டுக்சகாள்கிமறன். 
என் அன்பு ெமகாதர ெமகாதரிகமள, பிற்காைப் 
பரிசுத்தவான்களின் இமயசு கிறிஸ்து 
ெலபயின் ைாசபரும் சபாது ைாநாட்டில் 
ைீண்டும் நாம் ெந்திக்லகயில், நான் 
உங்கலள ைிகவும் அன்மபாடு 
வாழ்த்துகிமறன். எனது வழக்கைான 
இன்லறய செய்திக்கு முன்பு, பின்வரும் 
இடங்களில் கட்டப்படவிருக்கிற  ஐந்து 
புதிய ஆையங்கலள அறிவிக்க 
விரும்புகிமறன்: ப்மரெிைியா, ப்மரெில்; 
ைணிைா சபருநகர், பிைிப்லபன்ஸ் பகுதி; 
லநமராபி, சகன்யா; சபாகசடல்மைா, 
ஐடமஹா, அஐநா; ைற்றும் ெரட்டமகா 
ஸ்ப்ரிங்ஸ், யூட்டா, அஐநா.  

இந்த காலைமவலளயில் ைார்ைன் 
புத்தகத்தின் வல்ைலை பற்றியும், ெலபயின் 
அங்கத்தினர்களாக நைது வாழ்க்லகயில் 
அதன் மபாதலனகலள படித்து, ெிந்தித்து, 
பிரமயாகிக்க நைக்கிருக்கிற முக்கிய 
மதலவலயப் பற்றியும் மபசுகிமறன். ைார்ைன் 
புத்தகம் பற்றிய திடைான ைற்றும் 
உறுதியான ொட்ெி சபறுவதன் 
முக்கியத்துவம் ைிலகப்படுத்தப்பட 
முடியாது.      

அதிகைாக சதாந்தரவும் சபால்ைாங்கும் 
நிலறந்த ெையத்தில் நாம் வாழ்கிமறாம். 
இன்று அதிகைாக உைகத்திைிருக்கிற 
பாவத்திைிருந்தும் தீலையிைிருந்தும் 
நம்லை யார் பாதுகாப்பார்கள்? நைது 
இரட்ெகராகிய இமயசு கிறிஸ்து ைற்றும் 
அவரது சுவிமெஷம் பற்றிய பைத்த ொட்ெி 
நாம் பாதுகாப்பாக இருக்க உதவும் என நான் 
கூறுகிமறன். நீங்கள் தினமும் ைார்ைன் 
புத்தகத்லத வாெிக்கவில்லைசயனில் 
தயவுசெய்து வாெியுங்கள். நீங்கள் 
செபத்துடனும் ெத்தியத்லத அறியும் 

உண்லையான வாஞ்லெயுடனும் அலத 
வாெித்தால், உங்களுக்கு அதன் ெத்தியத்லத 
பரிசுத்த ஆவியானவர் சவளிப்படுத்துவார். 
அது உண்லையானால், நான் பயபக்திமயாடு 
ொட்ெியளிப்பதாவது— மொெப் ஸ்ைித் 
பிதாவாகிய மதவலனயும், அவரது 
குைாரனாகிய இமயசு கிறிஸ்துலவயும் 
பார்த்த ஒரு தீர்க்கதரிெி. 
ைார்ைன் புத்தகம் உண்லையாக இருப்பதால், 
பிற்காைப் பரிசுத்தவான்களின் இமயசு 
கிறிஸ்து ெலப பூைியிலுள்ள கர்த்தரின் ெலப, 
ைற்றும் மதவனின் பரிசுத்த ஆொரியத்துவம் 
தன் பிள்லளகளின் ஆதாயத்துக்காகவும் 
ஆெீர்வாதத்துக்காகவும் ைறுஸ்தாபிதம் 
செய்யப்பட்டிருக்கிறது.   

இவற்லறப் பற்றிய உறுதியான ொட்ெி 
உங்களுக்கு இல்லையானால், அலதப் சபற 
மதலவயானலதச் செய்யுங்கள். இந்த 
கடினைான காைத்தில், உங்கள் சொந்த 
ொட்ெிலயப் சபற்றிருப்பது அவெியைாகும், 
ஏசனனில் பிறரது ொட்ெி உங்கலள 
இதுவலரக்கும்தான் சுைந்து செல்லும். 
எனினும் ஒருமுலற சபற்ற ொட்ெி, மதவ 
கட்டலளகளுக்கு சதாடர்ந்து 
கீழ்ப்படிவதாலும், தினெரி மவதப்படிப்பு 
ைற்றும் செபத்தாலும் 
உயிமராட்டமுள்ளதாகவும், 
ெவீனுள்ளதாகவும் லவக்கப்பட மவண்டும்.   

கர்த்தருலடய பணியில் என் 
உடன்பங்காளர்கமள, தினமும் ைார்ைன் 
புத்தகத்லத செபத்துடன் படித்து 
ெிந்திக்குைாறு  உங்கள் 
ஒவ்சவாருவலரயும் மவண்டுகிமறன். நாம் 
அப்படிச் செய்யும்மபாது, ஆவியின் குரலைக் 
மகட்கவும், மொதலனலய எதிர்க்கவும் 
ெந்மதகத்லதயும் பயத்லதயும் செயிக்கவும், 
நைது வாழ்க்லகயில் பரமைாக உதவிலயப் 
சபறும் நிலையிலும் இருப்மபாம். என் முழு 
இருதயத்மதாடு இமயசு கிறிஸ்துவின் 
நாைத்திமை ொட்ெியளிக்கிமறன், ஆசைன். 
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