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அன்பு வாசகர்களுக்கு ஆண்டவராகிய இயயசுவின் நாமத்தில் என் 

அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இயயசுகிறிஸ்து பூமியில் வாழ்ந்த 

நாட்களில் நன்மம சசய்கிறவராக சுற்றி திரிந்தார்.  யவதம் 

கூறுகிறது நசயரயனாகிய இயயசுமவத் யதவன் பரிசுத்த 

ஆவியினாலும் வல்லமமயினாலும் அபியேகம்பண்ணினார்; 

யதவன் அவருடயனகூட இருந்தபடியினாயல 

அவர் நன்மமசசய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமமயில் அகப்பட்ட 

யாவமரயும் குணமாக்குகிறவராயும் சுற்றித் திரிந்தார் 

[அப்யபாஸ்தலர்:10:38]. யவதம் கூறுகிறது நன்மம சசய்ய 

மனுேன் சகாண்டிருக்கும் ஆமசயய தமய. சகலவற்மறயும் 

அனுபவித்து எல்லாம் மாமய என்று ஆராய்ந்து பார்த்த 

சாசலாயமான் ராஜா கூறுகிறார் மகிழ்ச்சியாயிருப்பதும் 

உயியராடிருக்மகயில் நன்மம சசய்வது- யமயல்லாமல் 

யவசறாரு நன்மமயும் மனுேனுக்கு இல்மலசயன்று அறிந்யதன்.  

கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் எப்படியாய்  நன்மம சசய்ய யவண்டும் 

என யவத வசனங்களின்  வாயிலாக தியானிப்யபாம். 

1. தமீைமை விட்டு வில ி நன்மை செய் 

தீமமமய விட்டு விலகி நன்மம சசய்; என்சறன்மறக்கும் 

நிமலத்திருப்பாய்[சங்கீதம்:37:27].அப்யபாஸ்தலனாகிய யயாவான் 

கூறுகிறார் நீ தீமமயானமத பின்பற்றாமல் நன்மமயானமத 

பின்பற்று, நன்மம சசய்கிறவன் யதவனால் உண்டாயிருக்கிறான். 

தீமம சசய்கிறவன் யதவமனக் காணவில்மல[யயாவான்:3:11]. 

கர்த்தராகிய இயயசுகிறிஸ்து வரப்யபாகிற நன்மமகளின் பிரதான 



ஆசாரியராய் சவளிப்பட்டு தம்முமடய சசாந்த இரத்தத்தினாயல 

பாவிகளான நமக்கு நித்திய மீட்மப உண்டு பண்ணினார். 

அவருமடய நாமத்தின் யமல் விசுவாசம் மவத்து  மறுபடியும் 

பிறந்தவர்களாகிய நாம் யதவமன சவளிப்படுத்தும்படி தீமமமய 

விட்டு விலகி நன்மம சசய்ய யவண்டும். நாம் தீமமமய 

தீமமயினால் சவல்லாமல் நன்மமயினால் சவல்ல முயற்சிக்க 

யவண்டும். இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக நாம் தாவதீு ராஜாமவ 

சசால்லலாம். அவர்  தன்மன பமகத்து சகாமல சசய்ய 

பின்சதாடர்ந்த சவுல் ராஜாமவ, சகாமல சசய்ய தருணங்கள்  

கிமடத்த யபாதும் யதவன் என்மன பாதுகாப்பார் என்ற 

விசுவாசித்து நன்மமயய சசய்தார். அமத கண்ட சவுல் ராஜா நீ 

என்மனப் பார்க்கிலும் நீதிமான்; நீ எனக்கு நன்மம சசய்தாய்; 

நாயனா உனக்கு தீமமசசய்யதன். நீ எனக்கு நன்மமசசய்தமத 

இன்று விளங்கப்பண்ணினாய்; கர்த்தர் என்மன உன் மகயில் 

ஒப்புக் சகாடுத்திருந்தும், நீ என்மனக் சகான்றுயபாடவில்மல 

என்று சசால்லி தாவமீத குறித்து சாட்சிசகாடுக்கிறார். நம்முமடய 

வாழ்க்மக பயணம் எப்படியாய் இருக்கிறது? அன்பானவர்கயள 

நாம் சசய்யும் ஒவ்சவாரு சசயலும் நன்மமயானதாக முடிகிறதா 

அல்லது பிறருக்கு தீமமமய விமளவிக்கிறதா என்று நாம் 

சிந்தித்து சசயல்பட யவண்டும். பவுலடியார் கூறியமத யபால நாம் 

நன்மமமய சசய்ய விரும்பினாலும்     நம்முமடய  மாம்ச 

சரீரத்தினால் யதவனுமடய ஆவிக்கு கீழ்படியாமல் விரும்பாத 

தீமமமய சசய்கிற தருணங்கள் உண்டு. நமக்கு தீங்கு  

சசய்தவர்களுக்கு நாம் தீமம சசய்யும் யபாது யதவனால் 

உண்டாயிருக்கிறவன்  என்ற நற்சாட்சிமய இழந்து யதவமன 

அறியாத மற்ற மனுேர்களின் சுபாவத்மத சவளிப்படுத்துகியறாம். 

ஒவ்சவாரு நாளும் நம்முமடய  இரட்சிப்பு நிமறயவற பிரயாசபட 



யவண்டும். நாம்  நன்மமக்கு ஞானிகளும் தீமமக்கு 

யபமதகளுமாயிருக்க கற்றுக்சகாள்ள யவண்டும்[யராமர்:16:19]. 

யதவனுமடய கரத்தில் நம்மம முழுமமயாய் 

அர்ப்பணிப்யபாம்.பரிசுத்த ஆவியானவர் தாயம நம்யமாடு கூட 

இருந்து நம்மிலுள்ள தீமமமய அகற்றி நன்மமயான பாத்திரமாய் 

நம்மமயும் மாற்றுவார்.  

 

2. ஜவீமை அமையும்ெடி நன்மைசெய்   

 

யவதம் கூறுகிறது பியரதக்ககுழிகளிலுள்ள அமனவரும் 

அவருமடய சத்தத்மத யகட்குங் காலம் வரும்;  நன்மம 

சசய்கிறவர்கள் ஜவீமன அமடயும்படி 

எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும், தீமம சசய்கிறவர்கள் 

ஆக்கிமனமய அமடயும்படி எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும் 

புறப்படுவார்கள் [யயாவான்:5:58,59]. அதாவது இயயசுவின் 

இரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டு யதவனுமடய நீதிமய 

நிமறயவற்றி நன்மம சசய்த நீதிமான்கள் நித்திய ஜவீமன 

சுதந்தரிப்பார்கள். ஒரு ஆஸ்தியுள்ள  வாலிபன் இயயசுவிடம் 

வந்து “நித்திய ஜவீமன சுதந்தரித்து சகாள்ள எந்த நன்மமமய 

சசய்ய யவண்டும்?” என்ற யகட்ட யபாது இயயசு கூறினார் “நீ 

உனக்குள்ளமத விற்று தரித்திரருக்கு சகாடு, அப்சபாழுது 

பரயலாகத்தில் உனக்கு சபாக்கிேம்” உண்டாயிருக்கும் 

என்றார். இயயசு கிறிஸ்து அவனிடம்  ஐசுவரியத்தின் யமல் 

உள்ள பற்மற விட்டுவிட்டு அமத யதவனுமடய ராஜ்ஜியம் 

கட்டப்படும்படிக்கு தரித்திரருக்கு சகாடு என்றார். இந்த 

வாலிபன் ஐசுவரியத்தின் யமல் மிகுந்த பற்றுதலாய் 

இருந்தபடியால் அவனால் அவமர பின்பற்ற 



முடியவில்மல[மத்யதயு:19:16-30]. நித்திய ஜவீமன 

சுதந்தரிக்கும்படி நாம் எமத இழக்கியறாயமா அதுயவ நாம் 

சசய்யும் நன்மமயாயிருக்கிறது. அன்பானவர்கயள நாமும் 

நித்திய ஜவீமன சுதந்தரிக்கும் படி நன்மம சசய்ய 

அமழக்கப்பட்டிருகியறாம். நம்முமடய பற்றுதல்(விருப்பம்) 

எதின்யமல் இருக்கிறது என்பமத யசாதித்து அறிந்து அதமன 

விட்டுவிட்டு யதவமன முழுமமயாய் பின்பற்றி பரயலாகத்தில் 

சபாக்கிேங்கமள யசர்ப்யபாம். நம்முமடய பற்றுதல் யதவன் 

யமல் மாத்திரம் இருக்கட்டும். யதவனுமடய ராஜ்ஜியம் 

கட்டப்ப்படும்படிக்கும் தரித்திரர் யதவமன அறிந்து சகாள்ளவும்  

நம்முமடய பணம் சபாருள் ஆகியவற்மற 

பிரயயாஜனப்படுத்துயவாம். நித்திய ஜவீமன சுதந்தரித்துக் 

சகாள்ளுயவாம்.யவதம் கூறுகிறது என் நாமத்தினிமித்தம் 

வடீ்மடயாவது, சயகாதரமரயாவது, சயகாதரிகமளயாவது, 

தகப்பமனயாவது, தாமயயாவது, மமனவிமயயாவது, 

பிள்மளகமளயாவது, நிலங்கமளயாவது விட்டவன் எவயனா, 

அவன் நூறத்தமனயாய் அமடந்து, நித்திய ஜவீமனயும் 

சுதந்தரித்துக்சகாள்ளுவான்; 

 

3.  ர்த்தமை நம்ெி நன்மை செய் 

   

கர்த்தமர நம்பி நன்மம சசய் [சங்கீதம்:37:3]. நன்மம தீமம 

அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனிமய புசித்த மனுேன் நன்மம 

தீமம அறியத்தக்கவனாய் நம்மில் ஒருவமரப் யபாலானான் என்று 

யதவன் கூறினார். நாம் சசய்வது நன்மமயா தீமமயா என நம்மால் 

அறிந்து சகாள்ள முடியும். யவதம் கூறுகிறது ஒருவன் நன்மம 

சசய்ய அறிந்திருந்தும் அமத சசய்யாமற்யபானால் அது 



அவனுக்கு பாவமாயிருக்கும்[யாக்யகாபு:4:17]. தன்மன 

யநசிக்கிறவர்களுக்கு மட்டுயம நன்மம சசய்வது இன்மறய உலக 

இயல்பு. நம்முமடய  பமகவர்கள் சத்துருக்களுக்கு நன்மம 

சசய்ய நமது மனது ஒத்துமழப்பதில்மல.ஆனால் இயயசுகிறிஸ்து 

கூறுகிறார் உங்கமள பமகக்கிறவர்களுக்கும் உங்கள் 

சத்துருக்களுக்கும்  நன்மம சசய்யுங்கள். உங்களுக்கு நன்மம 

சசய்கிறவர்களுக்யக  நீங்கள்  நன்மம சசய்தால், உங்களுக்குப் 

பலன் என்ன? பாவிகளும் அப்படிச் சசய்கிறார்கயள. இப்படி 

சசய்வதினால் நீங்கள் பரயலாகத்திலிருக்கிற பிதாவின் புத்திரராய் 

இருப்பீர்கள்.அதுமட்டுமல்ல உன்னதமானவரின் பிள்மளகள் 

எனபடுவரீ்கள் என யவதம் கூறுகிறது. அவர் தீயயார் யமலும் 

நல்யலார் யமலும் தமது சூரியமன உதிக்கப்பண்ணி 
நீதியுள்யளார்யமலும் அநீதியுள்யளார்யமலும் மமழமய 

வருேிக்கப் பன்னுகிறார்.நம்முமடய யதவன் துயராகிகளுக்கும் 

நன்றிமறந்தவர்களுக்கும் நன்மம சசய்கிற யதவன். 

[மத்யதயு:6:44,45; லூக்கா:6:33-35]. இயயசு கிறிஸ்து தன்மன பிடித்து 

மரணத்திற்கு ஒப்புக்சகாடுக்க வந்த யபார்யசவகனின் 

யவமலகாரனான மல்குஸின் சவட்டப்பட்ட காமத 

சசாஸ்தமாக்கினார். இந்த அன்மப தான் யதவன் நம்மிடம் 

எதிர்பார்க்கிறார். “நீ நன்மம சசய்தால் யமன்மம இல்மலயயா? 

என்று காயனீிடம் யபசின கர்த்தர் இன்று நம்யமாடு யபசுகிறார். 

நம்மம பமகக்கிறவர்கள் சத்துருக்கமள சியநகித்து 

அவர்களுக்கும்  நன்மம சசய்து கிறிஸ்துவின் அன்மப 

சவளிப்படுத்த முயற்சிப்யபாம். அப்சபாழுது பரயலாகத்தில் நமக்கு 

மிகுந்த பலன் உண்டாயிருக்கும். யவதம் கூறுகிறது 

“உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூருகிறது யபாலப் பிறனிடத்திலும் 

அன்புகூருவாயாக” என்ற ராஜரீக பிரமாணத்மத நாம் 



நிமறயவற்றினால் நன்மம சசய்கியறாம் [யாக்யகாபு:2:8]. 

ஆவியானவரின் ஆளுமகக்கு நம்மம முற்றிலும் ஒப்புக்சகாடுத்து 

கிறிஸ்துவின் அன்பு நம் உள்ளத்தில்  ஊற்றபடும் யபாது மட்டுயம  

நாம் எல்யலாமரயும் யநசித்து நன்மம சசய்ய முடியும்.  

4. கெோர்ந்து கெோ ோைல் நன்மை செய்  

 

அப்யபாஸ்தலராகிய பவுல் கூறுகிறார் நன்மமசசய்கிறதில் 

யசார்ந்துயபாகாமல் இருப்யபாமாக; நாம் தளர்ந்துயபாகாதிருந்தால் 

ஏற்றகாலத்தில் அறுப்யபாம் [கலாத்தியர்:6:9,10]. நமக்கு கிமடக்கும் 

சமயத்திற்குதக்கதாய் யாவருக்கும் வியசேமாக விசுவாச 

குடும்பத்தார்களுக்கும் நன்மம சசய்யக்கடயவாம். விதமவகமள 

கணம் பண்ணி அவர்களுக்கு நன்மமகள் சசய்வது யதவனுக்கு 

முன்பாக பிரியமாய் இருக்கிறது[1தீயமாத்யதயு:5:4]. 

கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் குடும்பத்திலும் சமுதாயத்திலும்  

வறுமமயில் வாடுயவாருக்கும் ஏமழ எளியர்வர்கள் திக்கற்ற 

பிள்மளகளுக்கும் இயன்ற  உதவிகமள சசய்ய யவண்டும். 

ஏசனன்றால் யவதம் கூறுகிறது நன்மம சசய்யவும் தானதர்மம் 

சசய்யவும் மறவாதிருங்கள்;இப்படிப்பட்ட பலிகளின்யமல் யதவன் 

பிரியமாயிருக்கிறார் [எபிசரயர்:13:16]. இயயசு கிறிஸ்துவின் 

சிங்காசன நியாயதீர்ப்பில்  நீதிமான்கள் நித்திய ஜவீமனயும் 

சபிக்கப்பட்டவர்கள் நித்திய ஆக்கிமனயும் அமடவார்கள். இந்த 

நீதிமான்கமளப் பார்த்து இயயசு “பசியாயிருந்யதன், எனக்குப் 

யபாஜனங்சகாடுத்தீர்கள்; தாகமாயிருந்யதன் என் தாகத்மதத் 

தீர்த்தீர்கள்.. மிகவும்  சிறியவராகிய என் சயகாதரரான இவர்களில் 

ஒருவனுக்கு நீங்கள் எமதச் சசய்தீர்கயளா, அமத எனக்யக 

சசய்தீர்கள் என்று சமய்யாகயவ உங்களுக்குச் சசால்லுகியறன் 

என்பார் என யவதம் கூறுகிறது. உலகத்தில் இயயசுவின் அன்மப 

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


சவளிப்படுத்தும் விதமாக  ஏமழ எளியயார்க்கு நன்மம சசய்ய 

யவண்டும். அயதாடு  நின்றுவிடாமல்  புறஜாதியாமர 

யதவனுமடய ராஜ்ஜியத்திற்கு ஆயத்தப்படுத்தி அவர்கள் 

ஆத்துமாக்களுக்கு நன்மம  சசய்கிறவர்களாயும் நாம் மாற 

யவண்டும். ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நாம் பார்க்கும் யபாது  

இயயசுவின் தாகத்மத தீர்ப்பதும் அவருமடய பசிமய ஆற்றுவதும் 

அவருமடய ராஜ்ஜியத்திற்கு ஆத்துமாக்கமள  ஆதாயம் 

சசய்வமத குறிக்கும். ஏசனன்றால் பாவிகமள இரட்சிக்கயவ 

இயயசு கிறிஸ்து உலகத்திற்கு வந்தார். அவர் உலகத்தில் வாழ்ந்த 

யபாது தம்மிடம் உதவிநாடி வந்த ஜனங்களுக்கு உதவி 
சசய்தயதாடு  உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது இனி பாவம் 

சசய்யாயத என கூறியமத நாம் யவதத்தில் காண்கியறாம்.  இயயசு 

கிறிஸ்து சரீரபிரகாரமான சுகத்மதயும் ஆவிக்குரிய சுகத்மதயும் 

ஜனங்களுக்கு அளித்தார். எனயவ நாமும் யசார்ந்து யபாகாமல் 

நன்மமகள் சசய்வயதாடு நின்றுவிடாமல் அவருமடய 

ராஜ்யத்திற்கு ஜனங்கமள ஆயத்தப்படுத்துயவாம். 

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்கயள யவதம் கூறுகிறது 

நன்மமசசய்யும்படி உனக்குத் திராணியிருக்கும்யபாது, அமத 

சசய்யத்தக்கவர்களுக்குச் சசய்யாமல் இராயத [நீதிசமாழிகள்:3:27]. 

கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் நம்மிலுள்ள தீமமகமள அகற்றி விட்டு 

நன்மம சசய்ய யவண்டும். எந்த சூழ்நிமலயிலும் எவ்விடத்திலும் 

கிறிஸ்துமவ பிரதிபலிக்கும் வண்ணம் எல்லாருக்கும் 

நன்மமகமள சசய்யவாம். நாம்  பிறருக்கு நன்மமகள் சசய்தாலும் 

பல யநரங்களில் அவர்கள் நமக்கு தீமம சசய்ய கூடும். 

இப்படிப்பட்ட பாடுகள் அமடயும் யபாது சபாறுமமயயாடு சகிக்க 

யவண்டும். அது யதவனுமடய சமூகத்தில் பிரீதியாயிருக்கிறது. 

நாம் ஏயதா ஒரு உதவிமய சசய்வது மட்டும் நன்மமயல்ல. ஒரு 



சயகாதரன் இடகிறதற்காவது தவறுகிறதற்காவது 

பலவனீப்படுகிறதற்காவது ஏதுவாய் ஒன்றும் 

சசய்யாமலிருப்பதும் நன்மமயய. சாசலாயமான் ராஜா  நன்மம 

தீமம இன்னசதன்று வமகயறுக்க ஞானமுள்ள இருதயத்மத 

யதவனிடம் யகட்டார்.அது யதவனின் பார்மவக்கு உகந்த 

விண்ணப்பமாய் இருந்தது. யதவனுமடய  பாதத்தில் அமர்ந்து 

நன்மம தீமம வமகயறுக்கதக்க ஞானமுள்ள இருதயத்மத 

தாரும் என மன்றாடுயவாம். நாம் உயியராடிருக்கும் காலம் வமர 

நம்மால் இயன்ற நன்மமகமள பிறருக்கு சசய்யவாம். யதவன் நம் 

ஒவ்சவாருவமரயும் இரட்டிப்பான  நன்மமயினால் நிமறத்து 

ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆசமன்.  


