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"நா� தா� இைறவ� எ�ைன வண���க�" எ�� இேய�  ெசா�லி��ளாரா? 

ேக�வ�:  

 

கிறி�தவ�க� நிைன�ப� ேபால ைபப�ள�� எ�ேகயாவ� "இேய� நா� தா� இைறவ� எ�ைன 

வண���க�" எ�� ெசா�லி��ளாரா? தய� ெச�� கா�ட���மா?  

 

பதி�:  

 

எ�ன�ட� இ�த ேக�வ� அேனக �ைற ேக�க�ப���ள�. இ�த ேக�வ�ைய� ப�றிய ஒ� 

���கமான ம��� ��கியமான பதிலாக இ�க��ைர அைம�� எ�� நா� நிைன�கிேற�.  

“நா� தா� இைறவ� எ�ைன வண���க�” எ�� இேய� ஒ� இட�தி�� ெசா�லவ��ைல.  

 

ஒ� எ����கா���காக, உ�ைமயாகேவ ஒ� மன�த� உ�கள�ட� வ��, "நா� தா� இைறவ�, 

எ�ைன வண���க�" எ�� ெசா�னா�, ந��க� எ�ன ெச�வ ��க�?  

 

அவ� இைறவ� தா� எ�� ந�ப� உடேன அவ�ட� ந�ப��ைக ைவ�ப��களா? 

 

அவைர இைறவ� எ�� ந�ப� உடேன அவைர ெதா���ெகா�ள/வண�க 

ஆர�ப���வ��வ ��களா?  

ேமேல ெசா�ன� ேபால, ஒ� நப� உ�ைம ெகா�டா� ெசா��� ேபா�, ஒ� சராச� மன�த� 

அ��� "ஒ� இைற�ெகா�ைக�ைடய மன�த�" இ�ப��ப�ட உ�ைம� ெகா�டா�� நப� ம�� "ேதவ 

�ஷண� அ�ல� இைற� ��ற�" �ம��வா�. ந��க�� இ�ப��ப�ட ��ற�ைத� தா� 

அ�ப��ப�டவ� ம�� �ம��வ ��க� எ�� ந�பலா�. தி�ெர�� ஒ�வ� வ�� "நா� தா� இைறவ�" 

எ��� ெசா�னா� அதைன ந�ப ம���� ந��க�, இேய� ம��� "எ�லா�ட�� ெச�� நா� தா� 

இைறவ�, எ�ைன வண���க�" எ�� ேநர�யாக� ெசா�லேவ��� எ�� எ�ப� 

எதி��பா��கிற��க�. ந��கேள ஏ���ெகா�ள தயாராக இ�லாத ஒ�ைற இேய� ெசா�லேவ��� 

எ�� எ�ப� எதி��பா��கிற��க�? இ�ப��ப�ட ஒ� வ�ஷய�ைத ஒ�வ� ெசா�வாரானா�, 

மன�த�க� உடேன அவ��� "ைப�திய�கார�" ப�ட� க�� ஒ��கிவ��வா�க�. இய�ைகயாகேவ 

மன�த�க� இ�ப��ப�ட வாத�ைத ெவ�மேன ஏ�கமா�டா�க� எ�பைத ம�ற எ�லா மன�த�கைள� 

கா���� இேய�வ��� ந�றாக ெத��தி��தப�ய�னா� தா�, அவ� ேநர�யாக இ�ப��ப�ட 

வாத�ைத ைவ�கவ��ைல. இ�ப� ெவ�மேன ெசா�வ� ஒ� ��டா� தன� எ�பதினா� தா� 

அவ� அ�ப� ேநர�யாக� �றவ��ைல. ஆனா�, தா� ஒ� இைறவ� எ�பைத அவ� மைற�கமாக 

பல வழிகள�� கா����ளா�, ம��� இ�த இதர வழிகேள "இேய� இைறவ�" எ�பைத நி�ப��க 

ேபா�மானதா��.  
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ந��க� ஒ�ேவைள இைற வ�ஷய�கள�� மிக�� எ�ச��ைக�ைடயவராக இ��கலா�, அேத 

ேநர�தி� யாராவ� வ�� நா� தா� இைறவ� எ��� ெசா�னா�, அதைன உடேன ந�ப�வ�டாம�, 

அைத� ப�றி ஆரா�கிறவராக இ��கலா�. இைறவ� மன�த உ�வ�� வரமா�டா� எ�� ந��க� 

நிைன�கலா�, ஆனா�, ச�வ வ�லவராகிய இைறவ� மன�த உ�வ�� வ�தா� அவர� வ�லைமக� 

�ைற��வ��மா? ந��க� இைறவனா� எ�லா� ���� எ�� ந��கிற��க�, அ�ப� இ���� ேபா�, 

இ�ப��ப�ட இைறவ� நா� தா� எ�� ஒ�வ� ெசா�னா�, உடேன ந�ப�வ��வ ��களா? அ�ப� 

ெசா�னவ�டமி��� ஆதார�கைள எதி��பா��கமா���க�? நி�சயமாக எதி��பா��ப��க�. ஒ� 

ேவைள, நா� தா� இைறவ� எ�� ஒ�வ� ெசா�ன�ட�, அவ�ட� எ�த ஒ� ஆதார�ைத�� 

பா��காம� அவைர வண�க ஆர�ப���வ��டா�, ந��க� இைற���ற� ���தவராக 

க�த�ப�வ ��க�. அேத ேநர�தி�, தா� ஒ� இைறவ� எ�� �� ஆதார�கைள�� 

ெகா���வ��ட ப�ற��, அவைர வண�க ம��ப��களானா�, இைறவன�� பா�ைவய�� இ��� 

மிக�ெப�ய ��றமாக க�த�ப��.  

எ�லாவ�றி��� ேமலாக கைடசியாக ேதைவயான� எ�ெவ�றா�, "நா� தா� இைறவ�, எ�ைன 

வண���க�" எ�ற எ��தி�ப�யான வ�க� உ�ளனவா எ�பத�ல, அத�� பதிலாக, அவ� 

இைறவ� எ�பைத பல வைககள�� ெதள�வாக அவ� நி�ப���, ஆதார�ைத ைவ��� ெச���ளாரா 

எ�ப� தா� மிக�� ��கியமான�. இேய� இைறவ� எ�ற வாத�ைத அவ� "வா��ைதய�� ம��� 

தா� ெசா�லேவ���" எ�பத�ல, இதர வழிகள�� அவ� அதைன ெதள�வாக நி�ப����ளாரா 

எ�ப� தா� ��கியமான�. இேய� த� இைற�த�ைமைய ெதள�வாக நி�ப��� இ����ேபா�, 

அவைர வண�க ேவ��ய� உ�க� கடைமயாக இ��கிற�. ந��க� நிைன��� வ�கேள அ�ல� 

வா��ைதகேள அவ� ெசா�லய���க ேவ��� எ�� எதி��பா��ப� தவறானதா��. நா� 

இைறவைன அ�கீக��பத�� ���, இ�த வைகய�ேல அ�ல� வழிய�ேல தா� ந��க� உ�கைள 

ெவள��ப��த ேவ��� எ�� நா� இைறவ��� க�டைளகைள� ெகா��� வைரய��க��யா�.  

உதாரண�தி��, ேயாவா� ந�ெச�தி �லி�, நி�திய வா�� ப�றி இேய� ��� ேபா�:  

 

“நாேன உய���ெத�த�� ஜ�வ�மாய���கிேற�, எ�ைன வ��வாசி�கிறவ� ம��தா�� 

ப�ைழ�பா�;” (ேயாவா� 11:25). எ�� �றினா�.  

 

இேய�, த� ம�� ந�ப��ைக ைவ��� மன�த�க��� நி�திய வா�ைவ ெகா��ேப� எ�� ��கிறா�. 

இ�த வாத�ைத ஒ� இைறவ� தவ�ர ேவ� யாராவ� ெசா�னா�, அ� ேதவ�ஷண பாவமா��. 

இதைன இைறவ� ம��ேம ெசா�ல����. இ� மிக�� ��கியமான இைறவ���� த��த 

உ�ைம� ெகா�டாடலா��. இ�ப��ப�ட வாத�ைத ��ைவ�பத�� இேய� ஏதாவ� ெச�தாரா, 

இ�த அதிகார வா��ைதக��� த��த நி�பன�ைத அவ� ��ைவ�தாரா? இ�த வாத� ���த அேத 

நாள�� எ�ன ெச�தா� எ�பைத ேவத� பல வ�வர�கைள� ெசா�கிற�, இத� ப�ற� கைடசியாக நா� 

வாசி�கி�ேறா�:  

 

“இைவகைள� ெசா�னப���: லாச�ேவ, ெவள�ேய வா எ��, உர�த ச�தமா�� ��ப��டா�. 

அ�ெபா��, ம��தவ� ெவள�ேய வ�தா�. அவ� கா�க�� ைகக�� ப�ேரத� சீைலகள�னா� 

க�ட�ப����த�, அவ� �க�� சீைலயா� ��ற�ப����த�. இேய� அவ�கைள ேநா�கி: 

இவைன� க�டவ����வ���க� எ�றா�.” (ேயாவா� 11:43,44).  
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ந��க� ந�ெச�தி ��கைள கவனமாக வாசி��� ேபா�, கீ�க�ட வ�வர�கைள ெதள�வாக� 

காணலா�:  

 

1) இேய�, தா� ஒ� இைறவ� எ�ற ேதாரைணய�ேலேய அதிகார� உைடயவராகேவ ேபசினா�. 

 

2) இேய�, தா� ஒ� இைறவ� எ�ற �ைறய�ேலேய அதிகார�ைடயவராக நட���ெகா�டா�. 

 

3) இேய�, தன�� எ�லாவ�ைற�� ெச�ய அதிகார��� எ�பைத பல அ��த�க�, அதிசய�கைள 

ெச���கா�� த� இைற� த�ைமைய நி�ப��தா�.  

த��ைடய சீட�க�ட� 3 ஆ��க� வா��த ப�ற� ஒ� சீட� , "ப�தாைவ (இைறவைன) எ�க��� 

கா���" எ�� ேக�டேபா�: 

 

அத�� இேய�: ப�லி��ேவ, இ�வள�கால� நா� உ�க�டேன�ட இ���� ந� எ�ைன 

அறியவ��ைலயா? எ�ைன� க�டவ� ப�தாைவ� க�டா�; அ�ப�ய���க, ப�தாைவ 

எ�க���� கா�ப��� எ�� ந� எ�ப�� ெசா��கிறா�? நா� ப�தாவ���, ப�தா எ�ன��� 

இ��கிறைத ந� வ��வாசி�கிறதி�ைலயா? ..... நா� ப�தாவ��� ப�தா எ�ன��� இ��கிறைத 

ந���க�; அ�ப�ய��லாவ��டா�� எ� கி�ையகள�ன�மி�தமாவ� எ�ைன ந���க�. 

(ேயாவா� 14:9-11)  

இேய� த� சீட�க��, ம��� த�ைன� ��றி இ���� இதர ம�க�� த��ைடய இைற� 

த�ைமைய அதிகார� நிைற�த த��ைடய வா��ைதகைள� க�� 

ெத����ெகா�ளேவ��ெம���, இ��� இைறவனா� ம��� ெச�ய��ய���ய 

அ��த�கைள தா� ெச�வைத� க��� ெத����ெகா�ளேவ��� எ��� எதி�பா��தா�. இேய� 

தா� ஒ� இைறவ� எ�பத�� அேனக ஆதார�கைள ெகா����ளா�, எனேவ இன� ந��க� தா� 

உ�க� ��ைவ எ��கேவ���.  

 

எ�த மன�தனானா�� தா� ஒ� இைறவ� எ�� ெசா�ல����, சில� இ��� ேமேல ெச�� 

நா� தா� உலைக உ�டா�கிய இைறவ�, நா� ஆதிய�லி��� இ��கிேற� எ��� 

ெசா�ல����. ஆனா�, உ�ைமயான இைறவனா� ம��ேம தா� ஒ� இைறவ� எ�ற 

ஆதார�கைள நி�பன�கைள� தர����, ம�ற யாரா�� ��யா�. இைறவ� நம�� ேதைவயான 

ஆதார�கைள ெகா��� இ���� ப�ச�தி�, த�ைன வண��� ப�யாக "எ��தி� ப�யான 

ேநர�யான க�டைள" ேதைவய��ைல. எ�த ஒ� ஆதார�� ெகா��காம�, அ��த�க�� 

ெச�யாம�, "நா� தா� இைறவ�" எ��� ெசா�வ�, ஒ� இைறவ��� எ�த ஒ� 

ேம�ைமைய�� ெகா��க�ேபாவதி�ைல. ஒ� இைறவன�� உ�ைம இைற�த�ைம, அவர� 

ெசய�கள�� ெவள��ப��. இ�ப� இ�லாம�, நா� தா� இைறவ� எ�ற வாத�ைத உலக�தி� 

எ�லா�� ��ைவ�க����, இதனா� எ�த பய�� இ�ைல. தா� ஒ� இைறவ� எ�ற 

நி�பன�ைத மிக�� ஆண��தரமாக ெகா���வ��ட ப�ற�, இதைன வா��ைதய�� ெசா�லேவ��ய 

அவசியமி�ைல. திற�த மன�ட� இ�த ஆதார�கைள� கா�� நப�க� உ�ைமயான இைறவ� 

யா� எ�பைத க���ெகா�வா�க�, அ�ப�ய��லாம�, இேய� "நா� இைறவ�" எ�� ேநர�யாக 

ெசா�லிய���தா�� இ�த நி�பன�கைள நிராக���வ��டவ�க� ந�ப�ேபாவதி�ைல. அவர� 

உ�ைம இைற�த�ைமைய ந��க� அறி�� இ��தா�, அவைர ெதா���ெகா�வ� தா� ச�யான 

பதிலா��.  
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இ� மிக�� ��கியமான வ�ஷய� எ��� இதைன ந��வ� சில��� க�ன� எ��� என��� 

ெத���. இதனா�, தா� இேய�வ�� சீட�க���� இதைன �����ெகா�ள சில கால� ப���த�. 

இேய�வ�� அைன�� வா��ைதக���� ெசய�க���� ச�யான வ�ள�க�ைத இேய�வ�� 

சீட�க� �����ெகா�ட�, அவர� மரண�தி�� ப�ற� ம��� உய���ெத��த இேய�ைவ அவ�க� 

க�ட ப�ற� தா�.  

 

ேயாவா� ந�ெச�தி �லி� 20� அதிகார�தி� கைடசிய���, ம�ேத� ந�ெச�தி �லி� 28� 

அதிகார�தி�� நா� இதைன காணலா�. அதாவ� த�ைன அவ�க� இைறவ� எ�� 

ெதா���ெகா�வைத��, அதைன இேய� ஆேமாதி�பைத�� காணலா�. ஆனா�, அவ� அ�த 

ெதா���ெகா��தைல அவ�கள�ட� க�டாய�ப��தி அத�� ��பாக எதி�பா��கவ��ைல, அேத 

ேநர�தி� த�ைன ெதா���ெகா�வைத அவ� அ�கீக��தா� ம��� அ� தா� ச�யான� எ�பைத 

ஆேமாதி�தா�.  

 

உ�கள�� வாத�: 

"நா� இைறவ�, எ�ைன வண���க�" எ�� இேய� ெசா�ல வ��ைலேய எ�பதா��.  

இ�த வா��ைதகைள அ�ப�ேய அவ� ெசா�லவ��ைல, ஆனா�, இ�த வ�கைள வ�ட அதிகமாக, 

அவ� பல வழிகள�� த� இைற� த�ைமைய நி�ப��தா�. உ�க� மன�க�கைள திற�� 

உ�ைமைய� க���ெகா���க�.  

ஆ�கில �ல�: N O W H E R E does Jesus say "I am God, worship me."  

 


