
மாயமற்ற கிறிஸ்தவ வாழ்க்கக 

மாய்மாலம் என்றால் உள்ளத்தில் ஒன்று நினைத்து 
புறத்தில் ஒன்று பேசுவது அல்லது நடிப்ேது. பதவன் 
அருவருக்கிற ோவங்களில் ஒன்று மாய்மாலம். 
கிறிஸ்தவர்களாகிய நாமும்  ேல பநரங்களில் நம்முனைய 
செயல்களிைால்  கிறிஸ்துவின் நாமத்னத  
மகினமேடுத்தாமல் நம்முனைய சுயமகினமனய பதடுவது 
உண்டு. இபயசு கிறிஸ்து மாய்மாலமாை வாழ்க்னக 
வாழ்ந்த ேரிபெயர் பவதோரகனர மிகவும் கடிந்து பேெிைார்,  
உங்களுக்கு ஐபயா என்று அவர்கனள எச்ெரித்தார். இபயசு 
கிறிஸ்து இவர்கனள மாயக்காரபர, மதிபகைபர, குருைராை 
வழிகாட்டிகபள, ெர்ப்ேங்கபள, விரியன்ோம்பு குட்டிகபள 
எை அனழத்தார்[மத்பதயு:23]. இந்த ேரிபெயர் பவதோரகர் 
பவதத்னத நன்கு அறிந்திருந்தும் பதவனுக்கு கீழ்ேடிந்து 
வாழ்ந்து அவனர மகினமப்ேடுத்தாமல் தங்கள் 
சுயமகினமனய பதடி மாய்மாலமாை கிறிஸ்தவ வாழ்க்னக 
வாழ்ந்தைர். நம்முனைய பதவைாகிய கர்த்தர் இருதயத்னத 
ஆராய்ந்து அறிகிறவர். அவருக்கு முன்ோக நாம் எனதயும் 
ஒளிக்கபவா மனறக்கபவா முடியாது. நம்முனைய 
அந்தரங்கத்னத, இருதயத்தின் எண்ணங்கனள அறிந்தவர் 
அவர் ஒருவபர. நாம் மாயமற்ற கிறிஸ்தவர்களாயிருக்க 
பவண்டும் எை பவதம் நம்னம எச்ெரிக்கிறது. 
கிறிஸ்துவின் ேிள்னளகளாகவும் ராஜரீக ஆொரிய 
கூட்ைமாயும் சதரிந்துக்சகாள்ளேட்ை நாம் எந்சதந்த 
காரியங்களில் மாயமற்ற கிறிஸ்தவ வாழ்க்னக வாழ 
பவண்டும் எை பவதத்தின் வாயிலாக  ெிலவற்னற 
தியாைிக்கலாம். 

1. மாயமற்ற அன்பு 



உங்கள் அன்பு மாயமற்றதாயிருப்ேதாக; தீனமனய 
சவறுத்து, நன்னமனயப்ேற்றிக்சகாண்டிருங்கள்[பராமர் 
:12:9 ].  

இன்னறய காலங்களில் அன்பு தணிந்துவிட்ைது. 
ஆெீர்வாதங்களுக்காய் மட்டும் பதவனை பநாக்கி 
ோர்க்கிறதும் பதனவகளுக்காய்  
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மைிதர்களிைம் அன்பு செலுத்துவதும் எை  மைிதைின் 
அன்பு சுயநலமுள்ளதாய், மாய்மாலமாைதாய் 
மாறிவிட்ைது. மைிதர்கள் ேல பநரங்களில் உள்ளத்தில் 
அன்ேில்லாமல் புறம்பே ெிரித்து பேெி தங்கள் 
சுயஆதாயத்திற்காக அன்ோய் இருக்கிறனத போல 
காண்ேித்துக் சகாள்ளுகிறார்கள். இபயசுவின் ெீஷைாை 
யூதாசும் கூை மாய்மாலமாை அன்னே காட்டி 
முத்தத்திைால் அவனர காட்டிக்சகாடுத்தான்.  

 

ஆைால் பதவன் நம் பமல் னவத்த அன்பு சேரியது! 
உண்னமயாை அன்பு! ோவிகளாை நம்னம மீட்க 
தம்னமபய ெிலுனவ மரணத்திற்கு ஒப்புக்சகாடுத்த உன்ைத 
அன்பு. இந்த தூய்னமயாை அன்ேிற்கு ஈடு இனண எதுவும் 
இல்னல. இபத சுயநலமில்லாத அன்னே தான் பதவன் 
நம்மிைம்  எதிர்ோர்க்கிறார். இபயசு கிறிஸ்து நமக்கு 
போதித்த கற்ேனைகளில் முதலாவது “நாம் முழு 
இருதயத்பதாடும் முழு ஆத்துமாபவாடும் முழு 
மைபதாடும் பதவைிைம் அன்புகூற பவண்டும். 
இரண்ைாவது  “உன்ைிைத்தில் நீ அன்புகூருவது போலப் 
ேிறைிைத்திலும் அன்புகூருவாயாக” என்ேபத. இந்த 
கற்ேனையில் நியாயப்ேிரமாணம் முழுவதும் நினறபவறும். 
[கலாத்தியர்:5:14, யாக்பகாபு:2: 8]. ேிரியமாைவர்கபள நாம் 
பதவைிைம் உண்னமயாய் அன்புகூராமல் மைிதைிைம் 
அன்புகூர முடியாது; அதுபோல மைிதைிைம் உண்னமயாய் 
அன்புகூராமல் பதவைிைம் அன்புகூருகிபறன் என்று 
சொல்லுகிறவன் சோய்யன். பவதம் கூறுகிறது 
வெைத்திைாலும், நாவிைாலுமல்ல, கிரினயயிைாலும் 
உண்னமயிைாலும் அன்புகூரக்கைபவாம்[[1பயாவான்:3:18]. 
நாம் மாயமற்ற ெபகாதர ெிபநகமுள்ளவர்களாகும்ேடி, 

ஆவியிைாபல ெத்தியத்திற்குக் கீழ்ப்ேடிந்து, நம் 
ஆத்துமாக்கனளச் சுத்தமாக்கிக் 



சகாண்ைவர்களாயிருக்கிறேடியால், சுத்த   
இருதயத்பதாபை ஒருவரிசலாருவர் ஊக்கமாய் 
அன்புகூருபவாம்[Iபேதுரு:1:22]. பதவைின் அன்னே ருெித்த 
நாம்,  சுத்த இருதயத்பதாபை கிரினயகளிைால் பதவைின் 
அன்னே உலகத்திற்கு சவளிப்ேடுத்துபவாம். 

 

2. மாயமற்ற பரிசுத்தம் 

மாயக்காரராகிய பவதோரகபர! ேரிபெயபர! உங்களுக்கு 
ஐபயா, போஜைோைோத்திரங்களின் சவளிப்புறத்னதச் 
சுத்தமாக்குகிறரீ்கள்; உட்புறத்திபலா அனவகள் 
சகாள்னளயிைாலும், அநீதத்திைாலும் நினறந்திருக்கிறது. 
போஜைோைோத்திரங்களின் சவளிப்புறம் சுத்தமாகும்ேடி 
அனவகளின் உட்புறத்னத முதலாவது சுத்தமாக்கு  
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[மத்பதயு:23:25-27]. இன்னறய சூழலில் நாம் பதவன் 
அனழத்த ேரம அனழப்னே மறந்தவர்களாய்  உள்ளத்திபல  
ேல  அசுத்தங்கனள னவத்துக்சகாண்டு ேரிசுத்தவான்கனள 
போல நம்னம காண்ேிக்க முயற்ெிக்கிபறாம். 
இரட்ெிக்கப்ேட்ைவுைன் நான் ேரிசுத்தவான், 
இரட்ெிக்கேைாதவர்கள் எல்லாம் ோவிகள் என்ற எண்ணம் 
நமக்குள் பமபலாங்குகிறது. பதவன் நம்னம 
ோவத்திலிருந்து மீட்டு ேரிசுத்தவாைாய் மாற்றியது கனற 
தினரயில்லாத ேரிசுத்த ஜவீியம் ஜவீிக்க என்ேனத மறந்து 
போகிபறாம். கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் அனுதிைமும்  
ேரிசுத்தத்தின் பமல் ேரிசுத்தம் அனைந்து இபயசுனவ 
போல மாற பவண்டும் என்ற குறிக்பகாபளாடு வாழ 
முயற்ெிப்போம். ஏசைன்றால் பதவன் நம்னம 
அசுத்தத்திற்கு அல்ல  ேரிசுத்தத்திற்பக அனழத்திருக்கிறார்.  

 

ஒரு மைிதைின் உள்ளாை மைிதன்  ேரிசுத்த 
ஆவியாைவரின் ஆளுனகக்குள் இருக்கும் போது 
உண்னமயாை ேரிசுத்தம் சவளிப்ேடும். அதாவது 
நம்முனைய உள்ளாை மைிதைில் ஏற்ேடும் 
மைமாற்றத்திைால் சவளிபய ேிரதிேலிக்கின்ற மாற்றம்  
தான் மாயமற்ற ேரிசுத்தம். பவதம் 
கூறுகிறது நல்ல மனுஷன் தன்இருதயமாகிய நல்ல சோக்கி
ஷத்திலிருந்து நல்லனத எடுத்துக் காட்டுகிறான்; 

சோல்லாத மனுஷன் தன் இருதயமாகிய சோல்லாத 
சோக்கிஷத்திலிருந்து சோல்லாதனத எடுத்துக்காட்டுகிறான் 
[லூக்கா:6:45].பவதாகமத்தில்  ேரிசுத்தத்திற்கு 
எடுத்துக்காட்ைாக வாழ்ந்த  பயாபெப்னே போல என்னை 
அனழத்த பதவனுக்கு விபராதமாய் நான் எப்ேடி ோவம் 
செய்பவன் என்ற பகள்வி நம் இருதயத்தில் 
ஒலித்துக்சகாண்பை இருக்கட்டும். உலகின் 

http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Luke&Chapter=6


அசுத்தங்களுக்கு நம்னம விலக்கி காத்து ேரிசுத்தத்திற்கு 
பநராய் ஓடுபவாம். 

 

3. மாயமற்ற ஜெபம் உபவாசம்  

அன்றியும் நீ சஜேம்ேண்ணும்போது மாயக்காரனரப் 
போலிருக்கபவண்ைாம்; மனுஷர் காணும்ேடியாக அவர்கள் 
சஜே ஆலயங்களிலும் வதீிகளின் ெந்திகளிலும் நின்று 
சஜேம்ேண்ண விரும்புகிறார்கள்; நீபயா 
சஜேம்ேண்ணும்போது, உன் அனறவடீ்டுக்குள் ேிரபவெித்து, 

உன் கதனவப்பூட்டி, அந்தரங்கத்திலிருக்கிற உன் ேிதானவ 
பநாக்கி சஜேம்ேண்ணு; அப்சோழுது, அந்தரங்கத்தில் 
ோர்க்கிற உன் ேிதா சவளியரங்கமாய் உைக்குப் 
ேலைளிப்ோர்[மத்பதயு:6:5-6,17-18]. 

நாம் சவளியரங்கமாய் செய்கிற சஜேங்கள் உேவாெங்கனள  
விை அந்தரங்கத்தில் செய்யும் சஜேம் உேவாெம் 
பதவனுக்கு மிகுந்த ேிரியமாய்  இருக்கிறது. அதற்கு 
பதவன் மனுஷர் காண்கிற ேிரகாரமாய் சவளியரங்கமாய் 
ேலைளிப்ோர் எை பவதம் கூறுகிறது. இபயசு கிறிஸ்து 
மாயக்காரராகிய பவதோரகபர! ேரிபெயபர! உங்களுக்கு 
ஐபயா, ோர்னவக்காக நீண்ை சஜேம் ேண்ணி 
விதனவகளின் வடீுகனள ேட்ெித்துப்போடுகிறரீ்கள்; 
இதைால் அதிக ஆக்கினைனய அனைவரீ்கள் எை கடிந்து 
சகாண்ைார். பவதம் கூறுகிறது  நீங்கள் 
உேவாெிக்கும்போது, மாயக்கானரப் போல முகவாைலாய் 
இராபதயுங்கள். கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் இந்த 
ெத்தியங்கனள அறிந்திருந்தும் அனத ேின்ேற்றுவதில்னல. 
நான் திைமும் அதிகானலயில் இரண்டு மணிபநரம் 
சஜேிக்கிபறன்; 40 நாட்கள் உேவாெம் இருக்கிபறன் 
அதைால ொப்ேிைமாட்பைன் என்று நம்னமயும் அறியாமல் 
தைிப்ேட்ை முனறயில் செய்யும் சஜேத்னத உேவாெத்னத 



ேிறரிைம் சேருனமயாக ேகிர்ந்து சகாள்ளுகிபறாம் 
அல்லவா. இப்ேடியாய் நம்முனைய தைிப்ேட்ை சஜே 
வாழ்க்னகனய மனுஷர் அறிய பவண்டுசமன்று நாம் 
ேிரஸ்தாேப்ேடுத்தும்  போது அதின் ேலனை நாம் 
அனைந்து தீர்ந்தசதன்று பவதம் கூறுகிறது. 
கிறிஸ்துவுக்குள் ேிரியமாைவர்கபள நாம் சுயமகினமனய 
எதிர் பநாக்கி கிரினய செய்கிறவர்களாய் இராமல் பதவன் 

நம்மில் மகினமயனைய கிரினய செய்கிறவர்களாய் 
மாறுபவாம். பதவன் விரும்புகிற ேிரகாரமாய் நம்முனைய 
சஜே வாழ்க்னகனய மாற்றி அனமத்துக் சகாள்ளுபவாம். 

4. மாயமற்ற தர்மம் 

மனுஷர் காணபவண்டுசமன்று அவர்களுக்கு முன்ோக 
உங்கள் தர்மத்னதச் செய்யாதேடிக்கு 
எச்ெரிக்னகயாயிருங்கள்; செய்தால் ேரபலாகத்திலிருக்கிற 
உங்கள் ேிதாவிைிைத்தில் உங்களுக்குப் 
ேலைில்னல[மத்பதயு:6:1-3]. கிறிஸ்துவுக்குள் 
ேிரியமாைவர்கபள நாம் ஏனழ எளியவர்களுக்கு தாை 
தர்மம் செய்யும் போது மனுஷர் நம்னம புகழும்ேடி 
சவளியரங்கமாய் செய்யாமல் அந்தரங்கமாய் இருப்ேதற்கு 
நம் வலதுனக செய்வனத நமது இைதுனக அறியாமல் 
ோர்த்துக்சகாள்ள பவண்டும். நாம் எளியவர்களுக்கும் 
ஊழியங்களுக்கும் செய்கிற ெிறு உதவிகனள ேிறரிைம் 
சொல்லி பேர் ேிரஸ்தாேத்னத எதிர்ோர்க்க கூைாது. நாம் 
எப்ேடிப்ேட்ை எண்ணத்பதாடு தர்மம் செய்கிபறாம் என்ேனத 
பதவன் அறிவார். பதவனுனைய நாமத்னத 
மகினமப்ேடுத்தாமல் நம் சுய புகழ் விளம்ேரத்திற்காக 
செய்யும் எந்த தர்மமும் பதவனுக்கு உகந்ததல்ல. அதின் 
ேலன் இந்த பூபலாக வாழ்க்னகபயாடு முடிந்து போம். 
நம்முனைய தர்மம் அந்தரங்கமாய் இருக்கும் போது 
மட்டுபம ேரபலாகத்தின் பதவன் சவளியரங்கமாய் நமக்கு 



ேலைளிப்ோர். நீ விருந்துேண்ணும்போது ஏனழகனளயும் 
ஊைனரயும்  ெப்ோணிகனளயும் குருைனரயும் 
அனழப்ோயாக. அப்சோழுது நீ ோக்கியவாைாயிருப்ோய்; 

அவர்கள் உைக்குப் ேதில் செய்யமாட்ைார்கள்; 

நீதிமான்களின் உயிர்த்சதழுதலில் உைக்குப் ேதில் 
செய்யப்ேடும் என்று இபயசு சொன்ைனத நாம் லூக்கா 14: 

13,14 வெைங்களில் வாெிக்கலாம். நாம் தர்மம் செய்யும் 
போது உண்னம மைதுைன், எந்த ஒரு புகபழா, 
சேருனமபயா, கைபமா எதிர்ோர்க்காமல் செய்ய 
எச்ெரிக்னகயாய் இருப்போம். 

 

5. மாயமற்ற விசுவாசம்  

 

ேவுல் தீபமாத்பதயுனவ குறித்து எழுதும் போது  
உன்ைிலுள்ள மாயமற்ற விசுவாெத்னத 
நினைவுகூருகிறதிைால், என் முன்பைார்கள் முதற்சகாண்டு 
சுத்த மைச்ொட்ெிபயாபை ஆராதித்துவரும் பதவனை நான் 
ஸ்பதாத்திரிக்கிபறன் என்று சொல்லுகிறார்.[II தீபமாத்பதயு 
1:4,5]. அந்த மாயமற்ற விசுவாெம் தீபமாத்பதயுவின் 
ோட்டியாகிய பலாவிொளுக்குள்ளும் தாயாகிய 
ஐைிக்பகயாளுக்குள்ளும் நினலத்திருந்தது.தீபமாத்பதயுவின் 
தகப்ேன் கிபரக்கைாய் இருந்தாலும் அவைது தாயும் 
ோட்டியும் போதித்த மாயமற்ற விசுவாெம் 
அவனுக்குள்ளும் நினலத்திருந்தது. இன்னறய சூழலில் 
நம்முனைய விசுவாெம் சூழ்நினலக்பகற்ே மாறுேடுகிறது. 
ெனேயில் வந்தால் ேக்தி ேரவெமும்  உலகத்தாபராடு 
பெரும் போது அவர்களுக்கு ஏற்ே நம்னம மாற்றி 
சகாள்ளுவதும் எை ஒரு மாய்மாலமாை வாழ்க்னக 
வாழுகிபறாம்.  உண்னமயாை விசுவாெி எப்சோழுதும் தன் 
எஜமானுக்கு உண்னமயாயிருப்ோன். கஷ்ைபமா, 
நஷ்ைபமா,இன்ேபமா, துன்ேபமா எச்சுழலிலும் அவைது 
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இருதயம் பதவனை ேற்றிபய இருக்கும். பவதம் கூறுகிறது 
ஒருவன் தைக்கு விசுவாெம் உண்சைன்று சொல்லியும் 
கிரினயகளில்லாதவைாைால் அவனுக்கு 
ேிரபயாஜைசமன்ை? கிரினயகளில்லாத  விசுவாெம் 
செத்ததாயிருக்கிறது[யாக்பகாபு:2:14-17].ஒரு ெபகாதரன் 
வஸ்திரம் ஆகாரம் இல்னல என்று வரும் போது நாம் 
எந்த உதவியும் செய்யாமல் ெமாதாைம் சொல்லி 
அனுப்புவது, தன் சொந்த ஜைங்கனள 
விொரியாமலிருப்ேது, உதவி செய்ய மைமில்லாதபோது 
சூழ்நினலகனள காரணம் காட்டுவது அல்லது ேல 
குற்றங்கனள மற்றவர்கள் பமல் சுமத்தி நம்னம 
ஒதுக்கிக்சகாள்ளுவது போன்றனவ கிரினயகளில்லாத  
செத்த  விசுவாெியின் அனையாளம். அன்ேிைாபல கிரினய 
செய்கிற விசுவாெபம உதவும் எை பவதம் கூறுகிறது. 
விசுவாெத்திைால் வராத யாவும் ோவபம. 
[பராமர்:14:23;கலாத்தியர்:5:6]. கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் சுத்த 
இருதயத் பதாடு சுத்த மைொட்ெியுள்ளவர்களாய்  இபயசு 
கிறிஸ்துவில்  உண்னமயாய்  அன்புகூர்ந்து  மாயமற்ற 
விசுவாெத்பதாடு நல்ல போராட்ைம் ேண்ணுபவாம்.நித்திய 
ஜவீனை ேற்றிக்சகாள்ளுபவாம். 

 

6. மாயமற்ற ஆராதகை  

 இபயசு கிறிஸ்து ேரிபெயர் பவதோரகனர ோர்த்து 
மாயக்காரபர! இந்த ஜைங்கள் தங்கள் வாயிைால் 
என்ைிைத்தில் பெர்ந்து, தங்கள் உதடுகளிைால் என்னைக் 
கைம்ேண்ணுகிறார்கள்; அவர்கள் இருதயபமா எைக்குத் 
தூரமாய் விலகியிருக்கிறது. மனுஷனுனைய 
கற்ேனைகனள போதித்து வணீாய் எைக்கு ஆராதனை 
செய்கிறார்கள்[மத்பதயு:15:7-9]. நாம் ஆலயத்திற்கு தவறாது 
செல்கிபறாம் ஆராதனையில் கலந்து சகாள்ளுகிபறாம். 
நம்னம மீட்ை ேரம தகப்ேனை நம் இருதயம் கைம் 



ேண்ணாமல் உலக காரியங்கனள ெிந்தித்து வாயால் 
மட்டுபம பதவனை துதிக்கிறது என்றால்   பதவனுனைய 
ோர்னவயில் அது வணீாை ஆராதனை. கிறிஸ்துவுக்குள் 
ேிரியமாைவர்கபள பதவனுக்கு சகாடுக்க பவண்டிய 
கைத்னதயும் மகினமனயயும் நன்றினயயும் செலுத்தி 
பதவனுக்கு முன்ோக நம்னம தாழ்த்தி அற்ேைிப்ேபத 
உண்னமயாை ஆராதனை. ேரிசுத்த அலங்காரத்துைபை 
நாம் கர்த்தனர சதாழுதுசகாள்ள பவண்டும். இபயசு 
கிறிஸ்து ொமாரிய ஸ்திரீயிைம்  உண்னமயாய்த் 
சதாழுதுசகாள்ளுகிறவர்கள் ேிதானவ ஆவிபயாடும் 
உண்னமபயாடும் சதாழுதுசகாள்ளுங்காலம் வரும், அது 
இப்சோழுபத வந்திருக்கிறது; தம்னமத் 
சதாழுதுசகாள்ளுகிறவர்கள் இப்ேடிப் 
ேட்ைவர்களாயிருக்கும்ேடி ேிதாவாைவர் விரும்புகிறார் 
என்று கூறிைார்[பயாவான்: 4:23-24]. ேிதாவின் விருப்ேத்னத 
உணர்ந்தவர்களாய் கர்த்தருனைய நாமத்திற்கு செலுத்த 
பவண்டிய கைத்னதயும் மகினமனயயும் செலுத்தி 
ஆவிபயாடும் உண்னமபயாடும் நம் பதவாதி பதவனை 
சதாழுதுசகாள்ளுபவாம். 

7. மாயமற்ற தாழ்கம  

இபயசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் வாழ்ந்த ேரிபெயர்கள் 
பவதோரகர் ெமுதாயத்தில் தங்கனள முதன்னமேடுத்த 
பவண்டும் என்று விரும்ேிைர். விருந்துகளில் 
முதன்னமயாை இைங்கனளயும், சஜே ஆலயங்களில் 
முதன்னமயாை ஆெைங்கனளயும்,ெந்னதசவளிகளில் 
வந்தைங்கனளயும், மனுஷரால் ரே,ீ ரே ீ என்று 
அனழக்கப்ேடுவனதயும் விரும்புகிறார்கள்: நாமும் 
ேரிபெயர்கனள போல ெனேயில் பவனல ஸ்தலங்களில் 
குடும்ேங்களில் மற்றவர்கனளவிை நம்னம 
முதன்னமப்ேடுத்தி மரியானதயாய் நைத்த  பவண்டும் 



என்று விரும்புகிபறாம் அல்லவா? பவதம் கூறுகிறது 
தன்னை உயர்த்துகிறவன் தாழ்த்தப்ேடுவான், தன்னைத் 
தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்ேடுவான் [மத்பதயு:23:6-

12]. ஆைால் இபயசு கிறிஸ்துபவா அவர் பதவனுனைய 
ரூேமாயிருந்தும், பதவனுக்குச் ெமமாயிருப்ேனதக் 
சகாள்னளயாடிை சோருளாக எண்ணாமல், தம்னமத்தாபம 
சவறுனமயாக்கி, அடினமயின் ரூேசமடுத்து, மனுஷர் 
ொயலாகி ெிலுனவயின் மரணேரியந்தமும் தம்னமத் 
தாழ்த்திைார்.தமது ெீைரின் கால்கனள கழுவி நமக்கு 
மாதிரினய காண்ேித்தார். கிறிஸ்து இபயசுவிலிருந்த இந்த 
தாழ்னமயாை ெிந்னதபய நம்மிலும்  இருக்க பதவன் 
எதிர்ோர்க்கிறார்.பவதம் கூறுகிறது தாழ்ந்த 
ெிந்னதயுள்ளவர்களிைத்தில் ஞாைம் உண்டு. 
தாழ்னமக்கும் கர்த்தருக்குப் ேயப்ேடுதலுக்கும் வரும் ேலன் 
ஐசுவரியமும் மகினமயும் ஜவீனுமாம் 

[நீதிசமாழிகள்:11:2;22:4]. அன்ோைவர்கபள நாமும்  
பயாவான் ஸ்நாைனைப்  போல அவர் சேருகவும் 
நான் ெிறுகவும் பவண்டும் என்று மைத்தாழ்னமபயாடு அவர் 
ோதம் ேணிபவாம். நம்னம முதன்னமேடுத்தி 
சேருனமேடுவனத நாம் விட்டுவிட்டு  
மைத்தாழ்னமயிைாபல ஒருவனரசயாருவர் நம்மிலும் 
பமன்னமயாைவர்களாக எண்ணுபவாம்.பதவன் தாபம 
நம்னம ஆெீர்வதித்து உயர்த்துவார் .  

 

8. மாயமற்ற பபாதகை  

பவதம் கூறுகிறது பவதோரகரும், ேரிபெயரும் 
பமாபெயினுனைய ஆெைத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள்; 

நீங்கள் னகக்சகாள்ளும்ேடி அவர்கள் உங்களுக்குச் 
சொல்லுகிற யானவயும் னகக்சகாண்டு செய்யுங்கள்; 

அவர்கள் செய்னகயின்ேடிபயா செய்யாதிருங்கள் 



ஏசைைில், அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், சொல்லியும் 
செய்யாதிருக்கிறார்கள்[மத்பதயு:23:1-3;14-15]. 
ேரிபெயரும் பவதோரகரும் ஒருவனை தம் 
மார்க்கத்தாைாகும் ேடி சுற்றித் திரிகிறார்கள்; அவனை தம் 
மார்க்கத்தாைாக்கி தங்களிலும் இரட்டிப்ோய் நரகத்தின் 
மகைாக்குகிறார்கள் என்று கடிந்துக் சகாண்ைார். நாம் 
போதிக்கும் காரியங்கனள முதலாவது நாம் ேின்ேற்ற 
பவண்டும். ேின்பு போதிக்க முற்ேை பவண்டும்; 
இல்னலபயல் நாமும் ேரிபெயர்கனளப் போல பதவனுக்கு 
ொட்ெியாய் வாழாமல் ேிறனரயும் நரகத்தின் 
மகைாக்குபவாம் என்ேதில் 
ஐயமில்னல.அப்போஸ்தலைாகிய ேவுல் கூறுகிறார்  
இப்ேடியிருக்க, மற்றவனுக்குப் போதிக்கிற நீ 
உைக்குத்தாபை போதியாமலிருக்கலாமா? 

களவுசெய்யக்கூைாசதன்று ேிரெங்கிக்கிற நீ 
களவுசெய்யலாமா?.... எழுதியிருக்கிறேடி,பதவனுனைய 
நாமம் புறஜாதிகளுக்குள்பள உங்கள் மூலமாய்த் 
தூஷிக்கப்ேடுகிறபத[பராமர்:2:21-24]. மனுஷனுனைய 
கற்ேனைகனள நாம் போதியாமல் பதவனுனைய 
வார்த்னதகனள  அறிவிப்போம்.அவருனைய 
கற்ேனைகளுக்கு கீழ்ேடிந்து  ொட்ெியாய் வாழ்ந்து 
இபயசுனவ  சவளிப்ேடுத்துபவாம்.  

 கிறிஸ்துவுக்குள் ேிரியமாைவர்கபள நாம் பவதத்தின் 
இரகெியங்கனள அறிந்திருந்தும் அவருனைய வார்த்னதக்கு 
கீழ்ேடியால் வாழும் போது ேரிபெயர் பவதோரகர் போல 
மாய்மாலமாை கிறிஸ்தவ வாழ்க்னக வாழுகிபறாம் 
என்ேதில் ஐயமில்னல. இபயசு கிறிஸ்து இவர்கனள 
மாயக்காபர எை கடிந்து பேெிைார். ெனேக்கு வரும் போது 
ேரிசுத்தமாய் உத்தம விசுவாெிகளாய் நம்னம காண்ேித்து 
உலகத்தாபராபை கூடும் போது உலகத்திற்கு ஒத்த 



பவஷம் தரிப்ேனத விட்டுவிட்டு இபயசுவுக்காய்  
வாழுபவாம். இபயசு கிறிஸ்து தன்னுனைய மனல 
ேிரெங்கத்தில் சொன்ை வாக்னக நினைவில் 
சகாள்ளுபவாம் “இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய 
ஒருவைாலும் கூைாது; ஒருவனைப் ேனகத்து ஒருவனைச் 
ெிபநகிப்ோன். அல்லது ஒருவனைப் ேற்றிக்சகாண்டு 
மற்றவனை அெட்னைேண்ணுவான்; பதவனுக்கும் உலகப் 
சோருளுக்கும் ஊழியஞ்செய்ய உங்களால் 
கூைாது”[மத்பதயு:6:24]. இரட்ெிக்கப்ேட்ை நாம் மற்றவர்கனள 
ோர்த்து ோவிகள் என்று எளிதாக குற்றப் ேடுத்துகிபறாம். 
ஆைால் நம்முனைய ொட்ெியற்ற ஜவீியத்திைால் தான் 
அவர்கள் இன்னும் இரட்ெிக்கப்ேைவில்னல என்ேனத 
உணர்ந்து சகாள்ளுபவாம். இபயசு கிறிஸ்துனவ நமக்கு 
மாதிரியாக சகாண்டு வாழுபவாம்.மாய்மாலமாை 
வாழ்னகனய ஒழித்துவிட்டு உண்னமயாை கிறிஸ்தவைாய் 
மாயமற்ற விசுவாெத்பதாடும்  அன்போடும்  ேரிசுத்தத்னத 
காத்துக்சகாண்டு  ொட்ெியாய் வாழ்ந்து கிறிஸ்துனவ 
ேிரதிேலிப்போம். ஆவிபயாடும் உண்னமபயாடும் நம் 
பதவாதி பதவனை ஆராதிப்போம்.  எனத செய்தாலும் 
சுயமகினம நாைாது பதவ மகினமனய நாடுபவாம். 
கிறிஸ்து இபயசுனவ சவளிப்ேடுத்தும் நிருேங்களாய் 
மாறுபவாம் அபநகம் ஆத்துமாக்கனள ேரபலாகத்திற்கு 
அனழத்து செல்லுபவாம். பதவன் நம் ஒவ்சவாருவனரயும் 
ஆெீர்வதிப்ோராக. ஆசமன். 
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