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பபற்றுக்போள்க ாம் என்று  ிசு ாசியுங்ேள்.  

( பபற்றுக்போண்க ாம் என்று  ிசு ாசியுங்ேள். ) 

 
மாற்கு 11:22-24  இயேசு அவர்களை ய ோக்கி: யேவனிடத்ேில் விசுவோசமுள்ைவர்கைோேிருங்கள். 
23 எவனோகிலும் இந்ே மளைளேப் போர்த்து:  ீ பபேர்ந்து, சமுத்ேிரத்ேியை ேள்ளுண்டுயபோ என்று பசோல்ைி, 
ேோன் பசோன்னபடியே  டக்கும் என்று ேன் இருேேத்ேில் சந்யேகப்படோமல் விசுவோசித்ேோல், அவன் 
பசோன்னபடியே ஆகும் என்று பமய்ேோகயவ உங்களுக்குச் பசோல்லுகியேன். 
24 ஆேைோல்,  ீங்கள் பெபம்பண்ணும் யபோது எளவகளைக் யகட்டுக்பகோள்வரீ்கயைோ, அளவகளைப் 
பபற்றுக்பகோள்யவோம் என்று விசுவோசியுங்கள், அப்பபோழுது அளவகள் உங்களுக்கு உண்டோகும் என்று 
பசோல்லுகியேன். 
“பபற்றுக்போள்க ாம்” ( receive ) என்ே வோர்த்ளே கியரக்க யவேோகமத்ேில் “அயேோரிஸ்ட்” கோைத்ேில் 
இருக்கிேது. அேோவது ஏற்கனயவ  டந்து அேன் பேோடர்ச்சி, முடிவு இளவகளை குேிப்பிடோமல் இருப்பது. ஒரு 
ஆங்கிை யவேோகம் ‘ பபற்றுக்பகோண்யடோம்’ என்று இளே பமோழி பபேர்த்ேிருக்கிேது.  

 

வேதாகமத்தில் பழைய ஏற்பாட்டில் பலரும் ஒரு முழைக்கு வமலாக ஒரு காரியத்துக்காக 

ஜெபித்திருக்கிைார்கள். ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் மாற்கு 8:25 ல் மாத்திரஜம, ஒரு சவுக்கியத்துக்காக இவயசு 

மற்ஜைாரு முழை ஊைியம் ஜசய்ததாக குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவயசு இழத ஜசய்தது, வதேன் அேர் 
ேிண்ணப்பத்ழத சரியாக வகட்க ேில்ழல என்பதற்காக அல்ல; இந்த மனிதனின் அேநம்பிக்ழக அேன் 

சவுக்கியமாேழத தடுத்ததனால் ஒரு முழை கூட சுகமாக்கும் ேல்லழமழய ஜகாடுக்கிைார்.  
 

பலரும் பல காரியங்களுக்காக ஜெபித்துேிட்டு பின் வதேன் அதற்கு பதில் தந்திருக்கிைாரா என்று தங்கள் 

சூழ்நிழலகழள பார்க்கிைார்கள். இது காட்சியால் நடப்பது, ேிசுோசத்தால் அல்ல ( 2 க ாரி 5:7 ). அேர்கள் 

வதேனுழடய பதிழல பார்க்க முடியாேிட்டால், அவத காரியத்ழத வதேன் ஜசய்ேதற்காக மீண்டும் 

ஜெபிக்கிைார்கள். இப்படி வகட்டு ஜபற்றுக்ஜகாள்ளும்படியாக இவயசு கற்பிக்கேில்ழல ( மாற்கு 11:22-24 ). 

இவ்ேசனத்தின்படி, நாம் ஒவர ஒரு முழைதான் ஒரு வதழேக்காக வதேனிடம் வகட்க வேண்டும், அதன் பின் 

அழதப்ஜபற்றுக்ஜகாண்வடாம் என்று ேிசுோசிக்க வேண்டும் ( மாற்கு 11:24 ). நாம் மீண்டும் வகட்டால், 

முதலாேது வகட்ட வபாவத ஜபற்றுக்ஜகாண்வடாம் என்று ேிசுோசிக்க ேில்ழல என்று அர்த்தம். என்ைாலும் 

ஜெபத்துக்கான பதிழல காண்பது ேழர ஜதாடர்ந்து ஜெபித்துக்ஜகாண்டிருக்க வேண்டும். கெபம் என்பது 

தேவை வை தேைனிடம் த ட்பது மாத்ேிரம் அல்ல; துேிப்பது, நன்றி க ால்ைது, தேைதனாடு தபசுைது..... 

 

நாம் எப்வபாது ேிசுோசிக்க வேண்டும் என்ைால், “கெபம் பண்ணும்தபாது”; அப்வபாது நாம் வகட்டது 

“உண்டாகும்”. இது எதிர்காலத்ழத குைிப்பிடுகிைது. இதற்கான சமயம் ஒரு நிமிடமாகவோ அல்லது அதிக 

சமயமாகவோ இருக்கலாம். வதேனது சித்தத்தின்படி வகட்கப்படும் எந்த ஜெபத்துக்கான பதிழலயும் வதேன் 

உடனடியாக ஜகாடுக்கிைார் ( மத் 7:7 ), ஆனால் அேர் ஆேிக்குரிய உலகத்தில் இழத ஜசய்கிைார், இது நமது 

ஜபளதீக புலன்களுக்கு உடனடியாக புலப்படுேது இல்ழல ( மத் 7:8 ). ேிசுோசத்தால், வதேன் நம் ஜெபங்களுக்கு 

பதில் தந்திருக்கிைார் என்று ேிசுோசிக்க வேண்டும். அப்படி ேிசுோசிக்காமல் இருப்பது அேநம்பிக்ழகயாகும், 

இது நமது ஜெபங்களில் வகட்டேற்ழை ஜபற்றுக்ஜகாள்ளாமல் தழட ஜசய்து ேிடும் ( யாக் 1:5-7 ). 

‘ேிசுோசம்’தான் நாம் வகட்டேற்ைின் உறுதி, நாம் பார்ப்பது அல்ல ( எபி 11:1 ).  
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