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1.பரிசுத்த ஆவி [ அப் 1:8 ] 

2.சுவிகசஷம் [ க ோமர் 1:16 ] 

3.இகேசு  ிறிஸ்து [ பிலி 4:13 ] 

4. ோத்திருக்குதல் [ ஏசோேோ 40:31 ] 

5. ர்த்தருடைே வோர்த்டத [ மத் 4:4, எக மிேோ 15:16, 2க ோரி 10:4, எபி 4:12 ] 

முன்னுட : 

இன்டறே உல ம் தன்னுடைே மனுஷர் ளுக்கு எப்படிேோ  கபலத்டத 
அளிக் ிறது என்படத பின்வருமோறு போர்க் லோம் 

சில மனிதர் ள் கசல்வம்தோன் தங் ளுடைே வோழ்க்ட க்கு கபலன் என்று 
 ருதி அதற் ோ  இ வும் ப லும்  டுடமேோ  உடைத்து அத்தட ே 
கசல்வத்டத கசர்த்து டவத்த கபோழுதிலும் அதினோல் தங் ளுக்கு 
எந்தகவோரு கபலனுமில்டல என்று அறிந்த கபோழுது மி வும் ஏக் த்கதோடு 
இவ்வுல த்டத விட்டு  ைந்து கசல் ிறோர் ள். மறுபக் ம் சிலர் மோமிசம் 
தோன் தங் ளுக்கு அதி  கபலத்டத தருவதோ  எண்ணி அந்த அைிந்து 
கபோ ிற மோமிசத்டத கபணி போது ோப்பதற் ோ  அனுதினமும் 
உைற்பேிற்சியும் அதற் ோன உணடவ வோங்குவதில் அதி  பணத்டதயும் 
கசலவைித்துக் க ோண்டு இருப்படதயும் நம்மோல் இன்டறே நோட் ளில் 
போர்க்  முடி ிறது ஆனோல் என்ன ஒரு பரிதோபம் என்றோல் இவர் ளுக்கு 
ஏதோவது ஒரு கநோய் வந்தோல் இவர் ள் அனுதினமும் போது ோத்து வந்த 
இவர் ளுடைே மோமிச கபலன் அைிந்து கபோவடத நோம்  ோண முடி ிறது. 
கவதமும் இடதகே கசோல்லு ிறது, 



மோம்சமோனது ஒன்றுக்கும் உதவோது  - கேோவோன் 6:63 

மோம்சசிந்டத ம ணம் - க ோமர் 8:6 

மோம்சத்தின்படி பிடைத்தோல் சோவரீ் ள் - க ோமர் 8:13 

ஆனோல் நம்முடைே கவதம் ப கலோ த்தின் கதவன் எவ்வோறு கபலன் 
க ோடுக் ிறோர் என்படத பின்வருமோறு போர்க்  கபோ ிகறோம் 

1. பரிசுத்த ஆவி [ அப் 1:8 ] 

முதலோவதோ  நம்முடைே கதவன் தம்முடைே ஆவிடே அனுப்பி நம்டம 
எவ்வோறு கபலப்படுத்து ிறோர் என்படத போர்க் லோம் 

பரிசுத்த ஆவி உங் ளிைத்தில் வரும் கபோது நீங் ள் கபலனடைந்து 
எருசகலமிலும் யூகதேோ முழுவதிலும், சமரிேோவிலும் பூமிேின் 
 டைசிபரிேந்தமும் எனக்குச் சோட்சி ளோேிருப்பீர் ள் என்றோர் என்று 
அப்கபோஸ்தலர் 1:8 ல் கதவன் தம்முடைே சஷீர் ளுக்கு எவ்வோறு 
கபலத்டதத் தரு ிறோர் என்று போர்க் ிகறோம். 

போருங் ள் மோமிசத்தில் ஆண்ைவ ோ ிே இகேசு  ிறிஸ்துகவோடு கூை 
வோழ்ந்து வந்த சஷீர் ளுக்கு ஆவிக்குரிே கபலன் இல்லோதடதப் போர்த்து 
பல தைடவ ள் அவர் டளக்  டிந்து க ோண்ைது மோத்தி மல்ல அதற் ோ  
வருத்தமும் அடைந்தோர் என்று நோம் கவதத்தில் அகன  இைங் ளில் 
வோசிக்  முடி ிறது. 

போருங் ள் மரிேோளிைம் வந்து நீ ஒரு குமோ டனப் கபறப்கபோ ிறோய் என்று 
கதவ தூதர் கசோன்ன கபோது அந்த வோர்த்டதேின் நிமித்தம்  லக் மும் 
அதிர்ச்சியும் அடைந்தோள் ஆனோல் கதவதூதர் எவ்வோறு மரிேோடளப் 
கபலப்படுத்தினோர்,  

கவதம் கசோல்லு ிறது, கதவதூதன் அவளுக்குப் பி தியுத்த மோ  பரிசுத்த 
ஆவி உன்கமல் வரும் உன்னதமோனவருடைே பலம் உன் கமல் நிைலிடும் 
ஆதலோல் உன்னிைத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தமுள்ளது கதவனுடைே குமோ ன் 
என்னப்படும் என்று லூக் ோ 1:35ல் பரிசுத்த ஆவிேின் மூலம் மரிேோள் 



தன்டன கபலப்படுத்திக் க ோண்ைடத நம்மோல் போர்க்  முடி ிறது. 
அவளிைத்தில் ஒருகவடள பரிசுத்த ஆவி வ வில்டலகேன்றோல் உல ம் 
எவ்வளவோய் மரிேோடள குடற கசோல்லிருக்கும் அதனோல் மரிேோள் 
எத்தடன துன்பங் டள அனுபவித்திருப்போள் என்படத நிடனத்துப் 
போருங் ள். 

இன்று அகன ர் தங் ளுடைே ஊைிேத்தில் கெேம் எடுக்  முடிேோமல் 
இருப்பதற் ோன  ோ ணம் நம்மிைத்தில் இப்படிப்பட்ை ஆவிக்குரிே பலம் 
இல்லோதது தோன்  ோ ணம் ஆகும் எப்படிகேன்றோல் பிசோசோனவன் 
நம்முடைே மோமிசத்தில் போவ உணர்டவக் க ோண்டு வந்து நம்டம 
அவனுடைே ம ண ண்ணி ளுக்குள் சிக்  டவத்து விடு ிறோன். 
இப்படிப்பட்ை  ண்ணி டள நோம் உடைக்  கவண்டுமோனோல் நம்முடைே 
மோமிச கபலம் இதற்கு பேன்பைோது என்படத அறிந்து க ோள்ள கவண்டும். 

இப்படிேோ  மோமிசத்தில் திட்ைம் பண்ணு ிறவர் டள பிசோசோனவன் 
சுலபமோ  உடைத்து விடுவோன் என்படத நம்முடைே வோழ்க்ட ேில் 
அகன  தைடவ இத்தட ே  ோரிேத்டதப் போர்க்  முடி ிறது. எனகவதோன் 
நம்முடைே ஆண்ைவ ோ ிே இகேசு  ிறிஸ்து ஊைிேத்தில் கபோ ோடிக் 
க ோண்டிருக் ிற பிள்டள ளுக்கு என்ன கசோல்லு ிறோர் என்படத 
பின்வருமோறு போர்க் லோம் 

என் நோமத்தினோகல பிதோ அனுப்பப் கபோ ிற பரிசுத்த ஆவிேோ ிே 
கதற்ற வோளகன எல்லோவற்டறயும் உங் ளுக்குப் கபோதித்து நோன் 
உங் ளுக்குச் கசோன்ன எல்லோவற்டறயும் உங் ளுக்கு நிடனப்பூட்டுவோன் 
- கேோவோன் 14:26. அதுமட்டுமல்லோமல், இகேசுவுக்கு சோட்சிேோ  நிற்  
கவண்டும் என்று விரும்பு ிற கதவ பிள்டள கள நோம் பரிசுத்த ஆவிடேப் 
கபற்று க ோள்ள கவண்டும் ஏகனன்றோல் கவதம் கசோல்லு ிறது, 

பிதோவினிைத்திலிருந்து நோன் உங் ளுக்கு அனுப்பப் கபோ ிறவரும் 
பிதோவினிைத்திலிருந்து புறப்படு ிறவருமோ ிே சத்திே ஆவிேோன 
கதற்ற வோளன் வரும் கபோது அவர் என்டனக் குறித்துச் சோட்சி க ோடுப்போர் 
- கேோவோன் 15:26 



2.சுவிகசஷம் [ க ோமர் 1:16 ] 

சுவிகசஷத்தின் மூலமோ  கதவன் நமக்கு எப்படி கபலத்டத அருளு ிறோர் 
என்று பின்வருமோறு போர்க் லோம், கவதம் கசோல்லு ிறது 

சிலுடவடேப் பற்றிே உபகதசம் க ட்டுப் கபோ ிறவர் ளுக்குப் 
டபத்திேமோேிருக் ிறது, இ ட்சிக் ப்படு ிற நமக்க ோ அது கதவ 
கபலனோேிருக் ிறது – 1 க ோரி 1:48 

இன்று அகன   ிறிஸ்தவர் ளோய் இருந்த கபோதிலும் அவர் ள் அகன  
கந ங் ளில் கபலன் இல்லோதவர் ளோ கவ  ோணப்படு ின்றனர் இதற்குக் 
 ோ ணம் இவர் ள் தங் ள் கென்ம சுபோவத்டதப் பின்பற்றுவகத ஆகும் 
எப்படிகேன்றோல் இவர் ளுடைே பிதோக் ன்மோர்க் ள் என்ன 
கசோல்லு ிறோர் களோ அகதகே பின்பற்றி வோழ் ிறவர் ளோய் 
 ோணப்படு ிறோர் ள். ஆ கவ இவர் ளுக்கு சிலுடவடேப் பற்றிேதோன 
அதோவது உண்டம இ ட்சிப்டபப் பற்றிேதோன உபகதசம் டபத்திேோ கவ 
 ோணப்படு ிறது. இதனிமித்தம் இவர் ளுடைே வோழ்க்ட ேில் எந்த 
விதமோன விடுதடலயும் இல்லோமல் வோழ் ிறடத அகன ருடைே 
வோழ்க்ட ேில்  ோண முடி ிறது. 

கவதம் கசோல்லு ிறது, சத்திேத்டதயும் அறிவரீ் ள் சத்திேம் உங் டள 
விடுதடலேோக்கும் என்று கேோவோன் 8:32 ல் நோம் வோசிக் ிகறோம். 
இவர் களோ தங் ளுடைே இஷ்ைப்படி வோழ்ந்து எப்கபோழுதும் 
சத்திேத்திற்கு எதி ோ கவ வோழு ின்றனர். 

இவர் ளுடைே வோழ்க்ட ேில் எல்லோ கசல்வங் ளும்  ோணப்படும். 
ஆனோல் இவர் ளுடைே பிதோக் ன்மோர் சம்போதித்து க ோடுத்த சோபங் ள் 
மற்றும் போ ம்பரிே விேோதி ளிலிருந்து விடுதடல கபற முடிேோமல் 
அதினிமித்தம் அகன  துன்பங் டள அனுபவித்து வருவடத அனுதின 
வோழ்க்ட ேில் போர்க்  முடி ிறது. 

முதலோவதோ  நோம் ஒவ்கவோருவரும் கதவனுடைே சத்திேத்திற்கு 
 ீழ்ப்படிே கவண்டும். அப்கபோழுதுதோன் நம்முடைே வோழ்க்ட ேில் 



கதவன் தரு ிற கபலன்  ிரிடே கசய்யும் என்படத ஒருகபோதும் மறந்து 
விைக் கூைோது. நோம் சத்திேத்திற்குக்  ீழ்ப்படிேோமல் அடத அைக் ி 
டவப்கபோமோனோல் என்ன நைக்கும் என்று கவதம் கசோல்லு ிறது என்படத 
பின்வருமோறு போர்க் லோம் 

சத்திேத்டத அநிேோேத்தினோகல அைக் ி டவக் ிற மனுஷருடைே 
எல்லோவித அவபக்திக்கும் அநிேோேத்துக்கும் விக ோதமோய் கதவ க ோபம் 
வோனத்திலிருந்து கவளிப்படுத்தப்பட்டிருக் ிறது என்று க ோமர் 1:18 ல் 
கதளிவோ ப் போர்க்  முடி ிறது 

ஆ கவ கதவ கபலன் கவண்டும் என்று விரும்பு ிறவர் ள் இப்கபோழுகத 
கதவன் தரு ிற உபகதசத்டத முதலில் ஏற்றுக் க ோள்ளுங் ள் 
அப்கபோழுதுதோன் நோம் இந்த உல த்தில் பிசோசு க ோண்டு வரு ிற எல்லோ 
திட்ைத்திலும் இருந்து தப்பித்துக் க ோள்ள முடியும் அப்படிேில்லோத 
பட்சத்தில் நோம் அவன் நமக் ோ  டவத்திருக் ிற அதோவது இந்த 
உல த்தில் விரித்து டவத்திருக் ிற ம ண  ண்ணி ளுக்குள் சிக் ி 
உேிட  விடும்படிேோன சூழ்நிடலக்குத் தள்ளப்படுகவோம் என்படத மறந்து 
விை கவண்ைோம். 

3.இகேசு  ிறிஸ்து [ பிலி 4:13 ] 

அப்.பவுடலப் பற்றி எல்லோருக்கும் நன்றோ  கதரியும் என நிடனக் ிகறன் 
சரித்தி ம் கசோல்லு ிறது அவர் மி வும் கபலவனீமோன மனுஷன் என்று 
பி சங் ித்தடத நோன் க ட்டிருக் ிகறன். ஆனோல் அவருடைே 
கபலவனீத்டத தன்னுடைே நிரூபங் ளில் பல இைங் ளில் 
குறிப்பிட்டுள்ளடத நம்மோல் போர்க்  முடி ிறது.  

ஒரு கபோத ர் இப்படிேோ  பி சங் ம் பண்ணினோர், எப்படிகேன்றோல் பவுல் 
தன்னுடைே கபலவனீங் டள பின்வருமோறு பட்டிேலிை கதோைங்கும் 
கபோது பிசோசோனவன் தன்னுடைே   த்தில் ஒரு கநோட்டுப் புஸ்த த்டத 
எடுத்துக் க ோண்டு அடத குறிக்  ஆ ம்பித்தோனோம், இப்படிேோ  பவுல் 
ஒவ்கவோரு கபலவனீங் டள பட்டிேலிடும் கபோது பிசோசோனவன் 
சந்கதோஷமோ  இப்படிப்பட்ை சோட்சிடேத் தோன் நோன் விரும்பு ிகறன் 



அதுமட்டுமல்லோமல் ேோக ல்லோம் இப்படிேோ  சோட்சி 
கசோல்லு ிறோர் களோ  அவர் டளத் தோன் எனக்குப் பிடிக்கும் என்பதோ  
அவன் கசோல்லிருக் ிறோன். 

 டைசிேில் அந்த கபோத ர் எப்படி முடித்தோர் கதரியுமோ? அப்.பவுல் 
தன்னுடைே கபலவனீங் டள ஒவ்கவோன்றோ  பட்டிேலிட்டு விட்டு அவர் 
 டைசிேோ  இப்படிேோ  கசோன்னோர்,  

என்டனப் கபலப்படுத்து ிற  ிறிஸ்துவினோகல எல்லோவற்டறயும் கசய்ே 
எனக்குப் கபலனுண்டு என்று பிலிப்பிேர் 4:13 லும் 

இடவகேல்லோவற்றிகலயும் நோம் நம்மில் அன்பு கூறு ிறவ ோகல முற்றும் 
கெேங் க ோள்ளு ிறவர் ளோேிருக் ிகறோம் என்று க ோமர் 8:37 லும் 
கசோன்னடதக் க ட்ை சோத்தோன், இப்படிப்பட்ை மனுஷடன ஒன்றுகம 
கசய்ே முடிேோது என்று கசோல்லி அந்த இைத்டத விட்டு ஓடி விட்ைோனோம். 

இன்று அகன ர், தோங் ள் கசோர்ந்து கபோகும் கபோது பி ச்சடன ள் வரும் 
கபோதும் ேோட த் கதடி ஓடு ிறோர் ள் என்றோல் நோசிேில் சுவோசமில்லோத 
மனுஷர் டளகே அதோவது சுே சுவோசம் இல்லோதவர் டளகே என்று 
கசோன்னோல் அது மிட ேோ ோது. 

இதனோல் என்ன நைக் ிறது இவர் ளுக்கு  ிடைக்கும் கபலனும் 
அவர் டளப் கபோலகவ க ோஞ்சம் நோள் மோத்தி கம நிடலத்திருக் ிறது. 
பின்னர் மறுபடியும் இவர் ளுக்கு கபலவனீம் சூழ்ந்து வரு ிறடத போர்க்  
முடி ிறது. 

போருங் ள் கேோசபோத்  ோெோவுக்கு விக ோதமோய் ஒரு கபரிே கூட்ைம் 
அவக ோடு யுத்தம் கசய்ேவதற் ோ  புறப்பட்டு வந்தது, கேோசபோத்துக்கு 
நன்றோ  கதரியும் தன்டன விைவும் மோமிசத்தில் இப்கபோழுது இவர் கள 
மி வும் பலம் வோய்ந்தவர் ள் என்று அறிந்தகபோதிலும் அவர் இத்தட ே 
படைடே போர்த்துப் பேப்பைோமல் அவர் என்ன கசோல்லு ிறோர், 

கவதம் கசோல்லு ிறது, கேோசபோத் நின்று யூதோகவ எருசகலமின் குடி கள 
க ளுங் ள், உங் ள் கதவனோ ிே  ர்த்தட  நம்புங் ள் அப்கபோழுது 



நிடலப்படுவரீ் ள் என்றோன். பிறகு என்ன நைந்தது, கவதம் கசோல்லு ிறது, 
அவர் ள் போடித் துதி கசய்ேத் கதோைங் ின கபோது அதோவது  ர்த்தட  
மோத்தி ம் ம ிடமப்படுத்தின கபோது யூதோவுக்கு விக ோதமோய் வந்து 
பதிவிருந்த அம்கமோன் புத்தி ட யும் கமோவோபிேட யும் கசேீர் மடல 
கதசத்தோட யும் ஒருவருக்கு விக ோதமோய் ஒருவட க்  ர்த்தர் எழும்பப் 
பண்ணினதினோல் அவர் ள் கவட்டுண்டு விழுந்தோர் ள் என்று 2 
நோளோ மம் 20 ஆம் அதி ோ த்தில்  ர்த்தட கே நம்பிருக் ிறவர் ளுக்கு 
எப்படிப்பட்ை கபலன் க ோடுக் ப்படு ிறது என்படத நோம் கமகல 
கசோல்லப்பட்ை பகுதிேில் போர்க்  முடி ிறது. 

ஒரு  ோரிேத்டத எப்கபோழுதும் மறந்து விைக்கூைோது அதுஎன்னகவன்றோல் 
மனுஷ ோல் கூைோதடவ ள் கதவனோல் மோத்தி கம கூடும். கவதம் 
கசோல்லு ிறது, இகேசுவோல் கூைோத  ோரிேம் ஒன்றுமில்டல என்படத 
ஒருகபோதும் மறந்து விைக்கூைோது [ லூக் ோ 1:37 ] 

நம்முடைே ஆவிக்குரிே வோழ்க்ட ேில் கசோர்ந்து கபோ ோமல் ஓை 
கவண்டுமோனோல், கசோர்வு டள நீக்கு ிற இகேசு  ிறிஸ்து நம்கமோடு கூை 
வ  கவண்டும் அப்கபோழுதுதோன் எல்லோ தடை டளயும் தோண்டி ஓை 
முடியும். 

ேோருக்க ல்லோம் இந்தப் கபலன் க ோடுக் ப்படு ிறது என்று 
போர்ப்பீர் ளோனோல் கவதம் கசோல்லு ிறது, 

ஆ ிலும் யூத ோேினும்  ிக க்  ோனோலும் எவர் ள் 
அடைக் ப்பட்டிருக் ிறோர் களோ அவர் ளுக்குக்  ிறிஸ்து கதவ 
கபலனோேிருக் ிறோர் என்று 1க ோரி 1:24 ல் வோசிக் ிகறோம். ஆ கவ இந்த 
அடைக் ப்பட்ைவர் ள் கூட்ைத்தில் நோம் கச  கவண்டுமோனோல் நம்முடைே 
வோழ்க்ட  டே இகேசுவுக்கு மோத்தி ம் ஒப்புக் க ோடுக்  கவண்டும். 

இப்கபோழுகத ஒப்புக் க ோடுங் ள் கதவ கபலத்டதப் கபற்றுக் 
க ோள்ளுங் ள். 



4.  ோத்திருக்குதல் அல்லது கெபம் கசய்வது 
மூலமோய் கதவ கபலன் வரு ிறது [ ஏசோேோ 40:31 ] 

இன்று ெனங் ள் தங் ளுக்கு ேோ ோவது உதவி கசய்கவன் என்று கசோல்லி 
அவர் அடத மறந்து கவறு அலுவல் ளில் ஈடுபட்டு கவறு எங் ோவது 
கசன்றிருப்போ ோனோல் அவருக் ோ  அதோவது அவர் வரும் வட  
 ோத்திருப்படத நோம் அகன ருடைே வோழ்க்ட ேில் போர்க்  முடி ிறது. 
ஏன் சில கந ங் ளில் நம்முடைே வோழ்க்ட ேில் இத்தட ே சம்பவங் ள் 
நி ழ்வதுண்டு, இதனோல் ஒவ்கவோருவரும் அடையும் வருத்தங் டளயும், 
துன்பங் டளயும் நோம் ஏ ளமோ  போர்க் லோம். ஆனோல் நம்முடைே 
கதவன்  தம்முடைே கவதத்தில் கவகறோரு  ோத்திருக்குதடலப் பற்றி 
எழுதிடவத்திருக் ிறோர் அதுமட்டுமல்லோமல் அதன் மூலம் நோம் அடைேப் 
கபோ ிற நன்டம ள் என்ன என்படதயும் கதளிவோ  பல இைங் ளில் 
குறிப்பிட்டுள்ளடத, கவதத்டத கநசித்து வோசிப்பவர் ளுக்கு மட்டுகம 
கதரியும் என்று கசோன்னோல் அது மிட ேோ ோது. கதவன் கசோல்லு ிற 
 ோத்திருக்குதடல போர்க் லோம். 

கவதம் கசோல்லு ிறது,  ர்த்தருக்குக்  ோத்திருக் ிறவர் களோ புதுப் கபலன் 
அடைந்து  ழுகு டளப் கபோலச் கசட்டை டள அடித்து எழும்புவோர் ள் 
அவர் ள் ஓடினோலும் இடளப்படைேோர் ள், நைந்தோலும் கசோர்ந்து 
கபோ ோர் ள் என்று  ர்த்தருக்குக்  ோத்திருக் ிறவர் ள் அடைேப் கபோ ிற 
நன்டம டள ஏசோேோ 40:31 நமக்கு கதளிவுப்படுத்துவடத நம்மோல் 
 ோணமுடி ிறது. 

 ோத்திருக்குதல் என்பது என்னகவன்று போர்ப்பீர் ளோனோல் அது 
கெபத்டதயும் குறிக் ிறது என்று கசோன்னோல் அது உண்டமேோகும். 
இப்படிப்பட்ை  ோத்திருக்குதல் மூலம் பல கதவ மனுஷர் ள் கபற்ற 
கவற்றிடே அதோவது கெேத்டத கசோல்லப் கபோனோல் கந ம் நமக்குப் 
கபோதோது. 

போருங் ள் கவதத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள கதவ மனுஷர் ளில் ஒருவரும், 
கதவனோல் சோட்சிப் கபற்றவருமோ ிே கமோகசடே எடுத்துக் க ோள்கவோம். 



அவருடைே வோழ்க்ட ேில், கவற்றிேின் இ  சிேம் என்னகவன்று 
அவரிைம் க ட்கபோமோனோல் அவர் கசோல்லுவோர், என்னுடைே 40 நோள் 
இ வும் ப லும்  ர்த்தருக் ோ   ோத்திருக்குதல் என் ிற ஆயுதகம ஆகும். 

எனக்குப் பிரிேமோன ெனங் கள கமோகச  ர்த்தட  சந்திப்பதற் ோ வும் 
அவரிைம் இருந்து நிேோேப்பி மோணங் டளயும்,  ற்படன டளயும் 
கபறுவதற் ோ  கமோகச 40 நோள் இ வும் ப லும்  ர்த்தருக் ோ  சனீோய் 
மடலேிகல அப்பம் புசிேோமலும் தண்ணரீ் குடிேோமலும்  ோத்திருந்தகத 
கபலத்தின் இ  சிேம் ஆகும். அதற்குப் பிறகுதோன்  ர்த்தர் அவட  
சந்தித்தோர் என்று ேோத்தி ோ மம் புஸ்த த்டத வோசிக்கும் கபோது அறிே 
முடி ிறது. 

கமலும் கமோகச அந்த மடலடே விட்டு இறங் ி வரும் கபோது அவருடைே 
மு ம் மி வும் பி  ோசமோ  இருந்ததோம், அதுமட்டுல்லோமல் அந்த 
பி  ோசத்டத இஸ் கவல் ெனங் ளோல் கூை போர்க்  முடிேவில்டலேோம். 
இதனோல் கமோகச தன்னுடைே மு த்தில் முக் ோட்டை இட்டிருந்தோர் என்று 
ேோத்தி ோ மம் 34 ஆம் அதி ோ த்தில் வோசிக் லோம். 

நோமும் கதவனுடைே ம ிடமடே போர்க்  கவண்டும். அதுமட்டுமல்லோமல் 
நம்முடைே வோழ்க்ட ேிலும் கதவனுடைே மு த்தில் இருக் ிற ம ிடம 
கவளிப்பை கவண்டும் என்று விரும்பு ிற ஒவ்கவோருவரும்  ர்த்தருடைே 
சமு த்தில் அதி  கந ம்  ோத்திருக்  கவண்டும். அதோவது கெபத்தில் 
தங் ளுடைே கந த்டத கசலவிை கவண்டும். அப்கபோழுது மோத்தி கம 
நோம் ஆவிக்குரிே வோழ்க்ட ேில் உேர்ந்த நிடலக்கு கசல்ல முடியும். 
கமலும் இந்த  ோத்திருக்குதடல விரும்போதவர் டள  ர்த்த ோல் 
தம்முடைே ஊைிேத்திற்கு ஒருகபோதும் பேன்படுத்த முடிேோது என்படத 
ஒருகபோதும் மறந்து விை கவண்ைோம். 

ஆ கவ இனிகமலோவது  ர்த்த ோ ிே இகேசு  ிறிஸ்து கசோன்ன அந்த ஒரு 
மணி கந மோவது என் ிற  ோத்திருக்குதடல நம்முடைே வோழ்க்ட ேில் 
கசேல்படுத்த அப்பிேோசப் படுகவோம். அப்கபோழுதுதோன் கதவ கபலன் 
நமக்கு  ிடைக்கும். 



கவதம் கசோல்லு ிறது,  ர்த்தருக்குக்  ோத்திருக் ிறவர் களோ [ புதிே 
கபலடன அதோவது கதவ கபலடனப் கபற்று ] பூமிடேச் சுதந்தரித்துக் 
க ோள்ளுவோர் ள். - சங் ீதம் 37:9. 

5. ர்த்தருடைே வோர்த்டத [ மத் 4:4, எக மிேோ 15:16, 
11க ோரி 10:4, எபி 4:12 ] 

மனுஷர் ள் தங் ளுடைே ஆயுசு நோட் டளப் எப்படிேோவது அதி ரித்து 
விை கவண்டும். இன்னும் சிலர் மனுஷர் ளுக்கு அதி  வலிடமடே 
கபற்று தந்து விை கவண்டும் என்பதற் ோ  பலவிதமோன உணவுப் 
கபோருட் டள  ண்டுபிடிப்பதிகல தங் ள் கந த்டத கசலவிடுவடதயும் 
அதற் ோ  சிலர் தங் ள் வோழ்க்ட டேகே வணீடிப்படதயும் நோம் 
போர்க் வும் மற்றும் கசய்தித் தோள் ளில் வோசிக் வும் முடி ிறது. 

ஆனோல் நம்முடைே கவதம் என்ன கசோல்லு ிறது என்று போர்க் லோம். 

அவர் பி தியுத்த மோ : மனுஷன் அப்பத்தினோகல மோத்தி மல்ல 
கதவனுடைே வோேிலிருந்து புறப்படு ிற ஒவ்கவோரு வோர்த்டதேினோலும் 
பிடைப்போன் என்று மத்கதயு 4:4 லும் மற்றும் 

நோன் உங் ளுக்குச் கசோல்லு ிற வசனங் ள் ஆவிேோயும் ெவீனோயும் 
இருக் ிறது என்று கேோவோன் 6:63 ன் பகுதிேிலும், 

கமலும், கதவனுடைே வோர்த்டதேோனது ெவீனும் வல்லடமயும் 
உள்ளதோயும் இருபுறமும்  ருக்குள்ள எந்தப் பட்ைேத்திலும் 
 ருக் ோனதோயும் ஆத்துமோடவயும் ஆவிடேயும்  ணுக் டளயும் 
ஊடனயும் பிரிக் த்தக் தோ  உருவக் குத்து ிறதோயும் இருதேத்தின் 
நிடனவு டளயும் கேோசடன டளயும் வட ேறுக் ிறதோயும் இருக் ிறது 
என்று எபிக ேர் 4:12 லும் நம்முடைே கமய்ேோன கபலன் எப்படி வரு ிறது 
என்று கவதத்டத நன்றோ ப் படிக்கும் கபோது கதள்ளத் கதளிவோ  அறிே 
முடி ிறது. 



நம்முடைே ஆண்ைவ ோ ிே இகேசு  ிறிஸ்து மனுஷகுமோ னோ  வந்த 
கபோது அவர் தம்முடைே ஊைிேத்திற்கு முன்போ  40 நோள் இ வும் ப லும் 
உபவோசம் இருந்த பின்பு அவருக்குப் பசி உண்ைோ ிறது அப்கபோழுது என்ன 
நைக் ிறது கசோதடனக் ோ ன் அதோவது பிசோசோனவன் இகேசுடவ 
கசோதிக்கும்படிேோ  வரு ிறோன். 

ஆனோல் நம்முடைே ஆண்ைவ ோ ிே இகேசு  ிறிஸ்துகவோ அவன் 
க ோண்டு வந்த எல்லோ கசோதடன ளிலும் கவன்று அவடன வி ட்டுவடத 
நம்மோல் போர்க்  முடி ிறது, இதற் ோ  அவர் பேன்படுத்திே ஆயுதங் ள் 
என்னகவன்று போர்ப்பீர் ளோனோல் அது கதவனுடைே வோர்த்டதேோ கவ 
இருந்தது. என்று நோம் மத்கதயு 4 ம் அதி ோ த்டத வோசிக்  கபோது புரிே 
வரு ிறது. 

எனகவ கதவனோ ிே இகேசு  ிறிஸ்து தந்த கவதத்தில் இருக் ிற 
வோர்த்டத ள் ஒருகவடள மனுஷர் ளோல் டமேினோல் 
எழுதப்பட்டிருக் லோம் அல்லது இடவ ள் அச்சு ளில் டவத்து 
அச்சிைப்பட்டிருக் லோம் ஆனோல் இடவ ள் ஒவ்கவோன்றும்  ர்த்தருடைே 
சுவோசம் என்படத ஒருகபோதும் மறந்து விைக்கூைோது. இடவ ள் 
நம்முடைே வோழ்க்ட ேில் இருக்குமோனோல் நோம் எந்த ஒரு சூழ் 
நிடலேிலும் நம்டம போது ோத்து க ோள்ள முடியும். இடதவிைவும் மி வும் 
சக்தி வோர்ந்த ஆயுதம் இந்த உல த்தில் ஒன்றுமில்டல என்று 
ஆணித்த மோ  என்னோல் எழுத முடி ிறது. 

ஆ கவ நம்முடைே கநோேிலிருந்து விடுதடல கபற கவண்டுமோனோலும் 
அல்லது நம்முடைே மோமிசத்திலும் ஆவிேிலும் நல்ல சக்திடே அதோவது 
கதய்வ ீ கபலத்டத கபற்றுக் க ோள்ள கவண்டும் என்று 
விரும்பு ிறவர் ள்  ர்த்தருடைே வோர்த்டதடே ஒவ்கவோரு நோளும் 
நன்றோ  சோப்பிை கவண்டும் அப்கபோழுதுதோன் கதவகபலன் நம்டமத் கதடி 
வரும் என்படத நிடனவில் டவத்துக் க ோள்ளுங் ள். 

எனக்குப் பிரிேமோன கதவ ெனங் கள உல த்தில் நோம் போர்க் ிற எல்லோ 
கபலமும் மோடேேோனது ஆனோல் நம்முடைே ஆண்ைவ ோ ிே இகேசு 
 ிறிஸ்துவிைம் இருந்து வரு ிற கபலன் மோத்தி ம் தோன் உண்டமேோனது. 



இந்த போவமோன உல த்தில் போவிேோ வும் கநோேோளிேோ வும் 
குடறவுள்ளவனோ வும் வோை முடிேோது என்று விரும்பு ிற நோம் நமக்குத் 
கதடவேோன கபலடன கமகல கசோல்லப்பட்ை ஐந்து ஆயுதங் ளோல் 
மட்டுகம த  முடியும் என்படத மறந்து விைோதீ ள். 

ஏகனன்றோல்? கதவ கபலத்தோல் கசய்ேக் கூைோத  ோரிேம் ஒன்றுமில்டல 


