1 - தேவனுடைய கரம்
சங்கீதம் 8 : 1 – 4
ேற்த ோடேய கணிப்புப் டி சுமோர் 100 – 200 தகலக்ஸிகள் பிர ஞ்சத்தில் உள்ளன ஒவ்வவோன்றிலும் தகோடிக்கணக்கோன
நட்சத்திரங்கள் உள்ளன. ஒரு வெர்மனிய கம்ப்யூட்ைரின் கணிப்புப் டி சுமோர் 50000 தகோடி நட்சத்திரங்கள் உள்ளன என்று
கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளது. அேோவது நோம் ஒரு வநோடிக்கு ஒரு நட்சத்திரத்டே எண்ணினோல் கூை அடே வமோத்ேம்
எண்ணுவேற்கு 2500 ஆண்டுகளோகும். அப் டிவயன்றோல் பிர ஞ்சம் என் து எவ்வளவு வ ரியது!
வ- 3. நம்முடைய ரதலோக பிேோவின் விரல்களின் கிரிடயகளோகிய இந்ே பிர ஞ்சத்டே ற்றி அறிந்து வகோள்ளூம்த ோது
நமக்கு பிரம்மிப் ோக இருக்கிறது. அப் டிவயன்றோல் அவருடைய கரம் எப் டியிருக்கும்? அவருடைய வல்லடம
எப் டிப் ட்ட்து?
ஏசாயா 41:10 ககாடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்களை தம்முளைய விரல்கைால் ளைத்த கதைனுளைய கரம் நம்ளை தாங்கிக்
ககாண்டிருக்கிறளத நிளனத்துப் பார்க்கும் கபாது எப்படி இருக்கிறது! நாம் எதற்க்கும் பயப்பை கதளையில்ளை!
நாம் கதாைர்ந்து “கதைனுளைய கரம்” என்ற தளைப்பில் கற்றுக் ககாள்ைப்கபாகிகறாம். அது நம்முளைய சர்ை
ைல்ைளையுள்ை கதைன் கைலுள்ை விசுைாசத்திலும் நம்பிக்ளகயிலும் ைைருைதற்கு உதவி கசய்யும்.
யாத்திராகைம் 6:6-7
இஸ்ரகைல் ஜனங்கள் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகைாக எகிப்து கதசத்தில் அடிளைகைாக இருந்தனர் .
எகிப்தியர்கள் மிகவும் கபைனுள்ை கதசைாக இருந்து இஸ்ரகைல் ஜன்ங்களை கநருக்கினார்கள். இஸ்ரகைல்
ஜனங்களுளைய கசாந்த முயற்ச்சியால் விடுதளை கபற்றிருக்க முடியாது. கதைன் தம்முளைய இரக்கத்தினால் அைர்கள்
கைல் ைனதுருகி மீண்டுைர ைாக்குதத்தம் கசய்தார் .
கதைன் தம்முளைய ஓங்கிய ளகயினாலும் அற்புதங்கைாலும் எகிப்திற்கு விகராதைாக 10 ைாளதகைாலும் ைற்றும்
கசங்கைளை பிைந்தும் அைர்களை எகிப்திலிருந்து விடுவித்து ைாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ை கதசத்திற்கு அளைத்து
கசன்றார்.
அதன் பின்பு அைர்களுக்கு கைற கதைர்கள் இல்ளை என்று நிளனவுபடுத்தி கதரிந்து ககாள்ை கசய்தார் .
உபாகைம் 4:34
உபாகைம் 5:15
ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு பின்பு இன்றும் இந்த ைசனங்கள் நைக்கும் ைாக்குத்த்தங்கைாக இருக்கிறது.
உபாகைம் 7:19
கதைனுளைய கரம் உங்கள் கைல் இருப்பளதயும் அைருளைய அன்பு இன்றும் ைாறாைல் இருப்பளதயும் உங்கைால் நம்ப
முடிகிறதா? கதைனால் இன்றும் உங்கள் ைாழ்க்ளகயில் நம்பமுடியாத அற்புதமான காரியங்களை கசய்ய முடியும். நாம்
அைருக்கு பயந்திருக்க ( பக்திகயாடு அன்புகூற ) கைண்டும்.
இன்னும் ஒரு சிை பாைங்களில் கதைன் இஸ்ரகைல் ஜன்ங்களுக்கு ைாக்குதத்தம் பண்ணியளத யாத்திராகைத்திற்கு பின்பு
எப்படி நிளறகைற்றினார் என்பளத கற்றுக் ககாள்ைப் கபாகிகறாம்.

2 தேவனுடைய கரம் நம்முடைய தேடவகடள வழங்குகிறது
உ ோகமம் 11:1-4
கதைன் தம்முளைய பைத்த ளகயினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும் கசய்த அற்புதைான கசயல்கள் அளனத்தும்
அைருளைய அன்ளப இந்த உைகத்திலுள்ை ைக்களுக்கு கைளிப்படுத்தி அைரிைம் ைறுபடியும் திரும்ப உதவினார்
என்பளதயும் நிளனவுகூற கைண்டும்.
கசங்கைளை கைந்து ைனாந்திரத்ளத அளைந்து இஸ்ரகைல் ஜன்ங்களுக்கு நளைகபற்ற நிகழ்ச்சி பற்றி கதரி ந்து
ககாள்ைைாம். கதைன் இஸ்ரகைல் ஜன்ங்களுக்கு பரகைாகத்தின் ைன்னாளை தின்ந்கதாறும் ைைங்கினார் . ஆனாலும்
அைர்கள் திருப்தி அளையாைல் முறுமுறுத்து ககாண்டிருந்தார் கள்.
எண்ணாகைம் 11 : 4-6
கதைன் அைர் களுளைய நன்றியில்ைாத இருதயத்ளதயும் முறுமுறுப்ளபயும் குறித்து ககாபைளைந்தார் .
கைாகசயும் அந்த ைக்களுளைய ைனப்பான்ளை குறித்து பாரைாக எண்ணினார் .
எண்ணாகைம் 11 : 11 – 15
அதனால் கதைன் ஒரு ஆகைாசளன கூறினார்
எண்ணாகைம் 11: 18 – 23
கதைன் அைர்கள் கைல் ககாபைாக இருந்தாலும் இளறச்சிளய தருகைன் என்று ைாக்களித்தார் !
கைாகசக்கு ஒரு சந்கதகம் எழுந்தது
(ை- 21 – 23)
அைர்க்ள் கைாத்தம் 10 இைட்சம் கபர் இருந்தார்கள் ! இந்த உைகத்தில் 10 இைட்சம் கபருக்கு யாரால் இளறச்சி
உணைளிக்க முடியும் என்று கைாகச திளகத்து கபானார் !
நான் ஒரு ைாத காைம் இளறச்சிளய அளிப்கபன் என்று கதைன் ைாக்களித்திருந்தார். ஒரு நாள் இரண்டு நாட்கள் அல்ை ஒரு
ைாதம் இளறச்சிளய தர விரும்பினார்.
கைாகச இது கூைாத காரியம் என்று நிளனத்து அளத கதைனிைமும் கைளிப்பளையாக கூறினார்.
அதற்கு கதைன்’
உங்கள் ைாழ்க்ளகயில் எந்த ஒரு கதளைளய யாராலும் சந்திக்க முடியாது கூைாத காரியம் என்று நிளனக்கிறீர்கள்?
நீங்கள் எதற்காைது கஜபித்து இது நிளறகைறாது என்று ளகவிட்டிருக்கிறீர்கைா?
நாம் கதைளன உதாசினப்படுத்துைது தான் கதைனுக்கு விகராதைான காரியைாகும்.
உதாசினப்படுத்துைது என்பது, இது கதைனால் கூைாது என்று நம்புைதும் ைற்றைர்களிைம் அளத
கைளிப்படுத்துைதுைாகும். அது கதைளன கபைவீனர் என்று காண்பிக்கிறது!
நாம் கதைளன ைகிளைப்படுைதற்காகதான் நம்ளை பளைத்திருக்கிறார், அைளர உதாசினப் படுத்துைதற்காக அல்ை
( ஏசாயா 43:5-7)
5 பயப்படாதத, நான் உன்தனாதட இருக்கிதேன்; நான் உன் சந்ததியயக் கிழக்கிலிருந்து வரப்பண்ணி, உன்யன
தமற்கிலும் இருந்து கூட்டிச்தசர்ப்தபன்.
6 நான் வடக்யை தநாக்கி: கைாடு என்றும், கதற்யை தநாக்கி: யவத்திராதத என்றும் கசால்லி, தூரத்திலிருந்து என்
குமாரயரயும், பூமியின் ையடயாந்தரத்திலிருந்து என் குமாரத்திையையும்,
7 நான் என் மகியமக்கைன்று சிருஷ்டித்து உருவாக்கிப் பயடத்து, என் நாமந்தரிக்ைப்பட்ட யாவயரயும் கைாண்டுவா
என்தபன்.
அதன் பிறகு கதைன் ைாக்களித்த இளறச்சி என்ன ஆயிற்று?
எண்ணாகைம் 11:31-34
அப்கபாழுது ைர்த்தரிடத்திலிருந்து புேப்பட்ட ஒரு ைாற்று சமுத்திரத்திலிருந்து ைாயடையை அடித்துக்கைாண்டுவந்து
பாையத்திலும் பாையத்யதச் சுற்றிலும் இந்தப்பக்ைம் ஒரு நாள் பிரயாணமட்டும், அந்தப்பக்ைம் ஒரு நாள்
பிராயணமட்டும் தயரயின்தமல் இரண்டு முழ உயரம் விழுந்துகிடக்ைச் கசய்தது. அப்கபாழுது ஜனங்ைள் எழும்பி
அன்று பைல்முழுவதும் இராமுழுவதும் மறுநாள் முழுவதும் ைாயடையைச் தசர்த்தார்ைள்; கைாஞ்சமாய்ச் தசர்த்தவன்
பத்து ஓமர் அைவு தசர்த்தான்; அயவையைப் பாையத்யதச் சுற்றிலும் தங்ைளுக்ைாைக் குவித்து யவத்தார்ைள்.தங்ைள்
பற்ைள் நடுதவ இருக்கும் இயேச்சியய அவர்ைள் கமன்று தின்னுமுன்தன ைர்த்தருயடய தைாபம் ஜனங்ைளுக்குள்தை
மூண்டது; ைர்த்தர் ஜனங்ையை மைா கபரிய வாயதயால் வாதித்தார்.இச்சித்த ஜனங்ையை அங்தை
அடக்ைம்பண்ணினதினால் அந்த ஸ்தலத்துக்குக் கிப்தராத் அத்தாவா என்று தபரிட்டான்.
கதைன் ஒரு சுைல்காற்ளற அனுப்பி ( முழு இயற்க்ளகயும் அைருளைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது ) காளைளய கசர்த்து
பாளையத்ளத சுற்றி ைந்தளைய கசய்தார். காளைகள் 3 அடி ஆைத்திற்கு ஒரு நாள் பயண தூரம் குவிந்திருந்தது. உங்கைால்
அளத கற்பளன கசய்ய முடிகிறதா!

( ஒரு முைம் என்பது ளகமுட்டியிலுருந்து விரல்களின் நுனி ைளர இருக்கும் 2 முைம் என்றால் 3 அடி ைளர இருக்கும் ). ஒரு
நாள் பயணம் என்பது 46 கிகைாமீட்ைர் தூரைாகும் அந்த இைம் முழுைதும் காளைகைால் குவிந்திருந்தது! ( ஒரு ஓைர்
என்றால் 4 லிட்ைர்கள் அதாைது ஒருைர் 40 லிட்ைர் காளைகளை கசர்த்தார்கள் ).
கதைன் அனுப்பிய அந்த காளைகளின் எண்ணீக்ளகளய யாராலும் எண்ணிவிை முடியாது. அது 10 ைட்சத்திற்கும்
அதிகைான ைக்கள் சாப்பிடுைதற்கும் தாராைைாக இருந்தது!
கதைனுளைய கரம் எவ்ைைவு ைல்ைளையானது! அைருளைய ஓங்கிய ளகயினால் ஒரு கதசத்திற்க்கக உணைளிக்க
முடிந்தது!
ஆனால் அைர்கள் கதைன் இளறச்சிளய தர முடியுைா ( அல்ைது கைறு கதளைகளுக்காக ) என்று சந்கதகப்பட்ைதால்
அைர்களை ைாளதகைால் ைாதித்தார் அதனால் நிளறய ைக்கள் இறந்து கபானார்கள்.
பகிர்ந்து ககாள்ளுதல்:
பை ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கபங்களூர் சளபயின் ைாளை ஆராதளண ைற்றும் ைற்ற கூட்ைங்களுக்காக
விஷ்ராந்தி நிளையம் என்ற அரங்கத்ளத ைாைளகக்கு எடுத்து ைந்தது. அதில் ஒரு கூட்ைத்திற்காக நானும் பீனாவும் பயிற்சி
அளிப்பதற்காக கசன்றிருந்கதாம். எப்கபாகதல்ைாம் கூட்ைம் நைக்கிறகதா அப்கபாகதல்ைாம் அந்த அரங்கத்தின்
அதிகாரிகள் எதாைது பிரச்சளன கசய்ைார்கள். ஒரு சிை கைளை நாங்கள் அனுைதி கபறவில்ளை என்றும் அல்ைது அந்த
இைத்தில் உள்ை கைறு எதாைது அரங்கத்தில் ைாற்றிகயா கதாைர்ந்து கதாந்தரவு கசய்ைார்கள். ஒருமுளற சீஷர்கள் கைகு
கதாளைவில் இருந்து ைருைதால் அைர்களுக்காக ‘flask’ல் டீ எடுத்து கசன்கறாம். அளத பார்த்த அதிகாரிகள் “உணவு
கபாருட்கள் அனுைதியில்ளை” என்று கூறிவிட்ைார்கள்!
நாங்கள் எகபசியர் 3:20-21 நாம் தவண்டிக்கைாள்ளுகிேதற்கும் நியனக்கிேதற்கும் மிைவும் அதிைமாய் நமக்குள்தை
கிரியயகசய்கிே வல்லயமயின்படிதய, நமக்குச் கசய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு, சயபயிதல கிறிஸ்து இதயசுவின்
மூலமாய்த் தயலமுயே தயலமுயேக்கும் சதாைாலங்ைளிலும் மகியம உண்டாவதாை. ஆகமன்.
என்ற ைசனத்ளத நிளனவுகூர்ந்து கஜபித்கதாம். அதன் பின்பு ஒரு நாள் வியாபார கட்டிைங்கள் விற்பளன விைம்பரத்ளத
பார்த்கதன் அதில் சிைாஜி நகரின் அருகாளையில் விற்பளனக்கு உள்ைது என்று குறிப்பிைப் பட்டிருந்தது. அந்த
கட்டிை உரிளையாைாரும் குளறந்த விளைக்கு ககாடுக்க விரும்பினார். கபாதுைாககை கட்டிைத்ளத விற்க
விரும்புகிறைர்கள் எந்த ைாற்றங்களையும் கசய்யாைல் ககாடுப்பார்கள், ஆனால் அைகரா புதுப்பித்து, தளரளய
சீர்படுத்தி , கைள்ளையடித்து உபகயாகிக்க தயாரான நிளையில் ைாற்றி அைரது பணத்ளதகய கசைைழித்தார்! நாங்கள்
கைறும் நாற்காலிகள் ைற்றும் sound system ைட்டும் ைங்க கைண்டியிருந்தது!
சிை நாட்களிகைகய அந்த கட்டிைத்ளத ைங்க முடிந்தது. அதில் ைாளை கநர ஆராதளண ைற்றும் நிகழ்ச்சிகள்
சுைார் 100 கபர் அைரும்படி இருக்கிறது. வியாபார இைம் என்பதால் பாைல்களுக்கும் கஜபிப்பதற்கு எந்த இளையூறும்
கிளையாது. இனி யாருகை கைளிகயற்ற முடியாது! டீ காப்பி கசய்ய எந்த தளையுமில்ளை! கதைன் நிச்சயைாககை அைரது
ஓங்கிய கரத்தால் நைது கதளைகளை ைைன்ங்குகிறார்!
சைால்:
1.
2.

கதைன் உங்கள் ைாழ்க்ளகயில் ைைங்கிய அளனத்ளதயும் பட்டியலிட்டு எழுதி அதற்காக நன்றி கசலுத்தி
கஜபியுங்கள். அளத ைற்றைர்களிைம் பகிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்.
கதைன் உங்களுக்கு ( ைற்றும் சளபக்கு ) கைகறந்த கதளைகளை சந்திக்க கைண்டும் என்று ைற்கறாரு
பட்டியளை எழுதி அதற்காக கஜபியுங்கள்.

3 - கதைனுளைய கரம் ஓய்வுநாளுக்கான கதளைகளை சந்திக்கிறது
கதைன் ஓய்வுநாளை பத்துக் கட்ைளைகளில் ஒன்றாக நியமித்திருந்தார். ைாரத்தில் ஒரு நாள் ைக்கள் ஓய்கைடுக்க
கைண்டும் என்று கதைன் விரும்பினார். இஸ்ரகைல் கததசத்தார் கானான் கதசத்ளத அளைந்தவுைன் ஏைாம் ஆண்டு அந்த
நிைத்திற்கு ஓய்வு ஆண்ைாக நியமித்தார்.
கதைன் நம்ளை ஓய்கைடுக்கக் கூறினாலும் நாம் “என்னுளைய குடும்பத்திற்காக உளைத்து கதளைகளை சந்திக்க
கைண்டும்” என்று கூறுகிகறாம்!
கதைன் நம்ளை ஓய்கைடுக்க கூறினால், நாம் ஓய்கைடுக்கும் கபாது அந்த நாளின் கதளைகளை அைருக்கு சந்திக்க
கதரியும்.கதைனுக்கு கீழ்படிந்து ஓய்கைடுக்கும் கபாது உங்களுளைய கதளைகளை அைர் சந்திப்பார் என்று நீங்கள்
விசுைாசிக்கிறீர்கைா ?
யாத்திராகைம் 16 & கைவியராகைம் 25 படியுங்கள்
ைனாந்திரத்தில் இஸ்ரகைல் ஜனங்கள் நாற்பது ஆண்டுகள் இருந்த கபாது தினந்கதாறும் ைாரத்தில் ஆறு நாளும்
அைர்களுக்கு ைன்னாளை ககாடுத்தார். ஆறாம் நாளில் ஓய்வு நாளுக்கு கதளையானளதயு கசர்த்து இரண்டு ைைங்காக
ககாடுத்தார். அளத சளைத்து ளைக்கவும் கட்ைளையிட்ைார் ஏகனன்றால் ஏைாம் நாளில் எந்த கைளையும் இருக்கக்கூைாது
என்று கட்ைளையிட்ைார். இந்த ைாக்குத்தத்ளத கதைன் 40 ஆண்டுகைாக தைறாைல் காப்பாற்றினார்.
அத்தளன ைாக்குத்தங்களையும் கட்ைளைகளையும் ககாடுத்த பின்பும் இஸ்ரகைல் ஜனங்கள் என்ன கசய்தார் என்று
பாருங்கள் (யாத் 16:27) ஏைாம் நாளும் கசன்று பார்த்து எதுவும் கிளைக்காைல் திரும்பினார்கள். ைச 28ல் கதைன்
கைாகசளய பார்த்து “எவ்ைைவு காைம் இந்த ஜனங்கள் என்னுளைய கட்ைளைகளை மீறிநைப்பார்கள்” என்றார்.
நீங்கள் ஓய்கைடுக்கிறீர்கைா? கதைன் நீங்கள் ஓய்கைடுக்க விரும்புகிறார் என்று அறிவீர்கைா? அறிஞர்கள்,
நம்முளைய மூளை நாம் ஓய்கைடுக்கும்கபாது தான் சுத்தம் கசய்து ைறுபடியும் புதிதாக கசயல்பை கசய்கிறது
என்கிறார்கள். (read http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-10/uorm-tsp100913.php)
கைவியராகைம் 25ல் விளைநிைங்களுக்கு எப்படி ஓய்வு ஆண்ளை அநுசரிக்க கைண்டும் என்று1 கூறியிருந்தார்.
ஆறு ஆண்டுகள் உபகயாகித்தபின் ஏைாம் ஆண்டு எந்த அறுைளையில்ைாைல் ஓய்வு தரும்படி கட்ைளையிட்ைார்.
ஒருகைளை நைக்கு ஒரு ககள்வி எைைாம் எப்படி அைர்கள் ஏைாம் ஆண்டு சாப்பிட்ைார்கள் என்று.
கைவியராகைம் 25:20-22
கதைனுளைய திட்ைங்கள் அற்புதைானதாக இருக்கிறதா?
அறிஞர்கள் கசால்லியிருக்கிறார்கள் இளைவிைாைல் கதாைர்ந்து ஒகர பயிளர விளைய கசய்தால் அந்த நிைம் சரியாக
ைைர்ச்சிளய தராது என்று. நியூட்ரியண்ட்ஸ் ைற்றூம் பாக்டிரியாக்கள் ைற்றப்பட்டு அதன் விளைச்சளின் சுைற்சிளய
ைாற்றியளைக்க கைண்டும் என்கிறார்கள்.அந்த நிைத்தில் ஒரு ைருைம் எந்த பயிரும் பயிரிைாைல் இருந்தால் சுைற்சி
உண்ைாகி புது சத்துக்கள் உண்ைாகும் என்கிறார்கள். இந்த கண்டுபிடிப்புகள் கைறும் சிை ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக தான்
கண்டுபிடிக்கப் பட்ைது! ஆனால் கதைன் இந்த கட்ைளைளய பை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாககை ககாடுத்து
விட்ைார்!
யாருக்கு அறுைளைளயப் பற்றி சரியாக கதரியும்? கதைகன பயிளரயும் நிைத்ளதயும் உண்ைாக்கினார்! நாம் அைருக்கு
கசவிககாடுத்தால் நம்முளை நிைங்கள், பயிர்கள் ைற்றும் ைாழ்க்ளக மிகவும் பாதுகாப்பாகவும் கசழிப்பாகவும்
ைாறிவிடும்.
நீங்கள் கதைளன நம்பி அைருளைய கட்ைளைகளுக்கு கீழ்ப்படிகிறீர்கைா? அல்ைது அைருக்கு கீழ்படிய காரணம்
கதடுகிறீர்கைா? கதளன முழுளையாக நம்பி கீழ்ப்படியுங்கள் ஏகனன்றால் அைர் மிகவும் ஞானமுள்ைைரும்
நம்பகைானைருைாைார்! அைருளைய முடிவுகளும் காரணங்களும் களைசியில் கைளியாகும்!
நீங்கள் எதாைது ைசனத்ளத காரணமில்ைாைல் இருக்கிறது என்பதற்காக கீழ்ப்படியாைல் இருக்கிறீர்கைா?
அளத அறிக்ளக கசய்து கதைனிைம் ஒப்புக்ககாடுங்கள் ( எடுத்துக்காட்டு: காணிக்ளகக் ககாடுப்பது, ஒருைளர ஒருைர்
உற்சாகப் படுத்துைது, சளபக் கூட்ைங்களுக்கு கசல்ைது, ைழிநைத்துதளை எடுத்துக் ககாள்ைது...)

4 ைாசஸ்தைத்ளத உருைாக்கும் கதைனுளைய கரம்
யாத்திராகைம் 35:4 - 36:7 ைளர படிக்கவும்
இஸ்ரகைல் ஜனங்கள் எகிப்தில் இருந்து கானான் கதசத்திற்கு கபாகும்கபாது கதைன் ஒரு ைாசஸ்தைத்ளத உண்டுபண்ணி
அதில் கதளையான எல்ைாைற்ளறயும் பலியிடுைாறும் கட்ைளையிட்ைார். கைாகச எல்ைா ஜனங்களையும் ஒன்றாகக்
கூட்டி ைாசஸ்தைத்ளத கட்டுைதற்கு கதளையான கபாருட்களை காணிக்ளகயாக ககாண்டு ைர கசான்னார். ஜனங்கள்
அளத ககட்ைவுைகன கதளைக்கும் அதிகைான கபாருட்களை ககாண்டு ைந்தார்கள்.
இஸ்ரகைல் ஜனங்கள் எகிப்தில் அடிளைகைாக இருந்தார்கள் என்பளத நிளனவுகூறுங்கள், அடிளைகளிைத்தில் அந்த
அைவிற்கு தங்கமும் விளையுயர்ந்த கற்களும் கிளையாது! ஆனாலும் அைர்களிைம் கதைன் மிகவும் விளையுயர்ந்த
கபாருட்களைக் ககாண்டு கட்டுைாறு கட்ைளையிட்ைார். அது எப்படி சாத்தியைாகும்? கதைன் மிகவும் அற்புதைான
திட்ைம் கபாடுகிறைராக இருந்தார்! அைர்கள் எகிப்திலிருந்து ைரும்கபாகத திட்ைம் கபாட்டிருந்தார்.
என்ன நைந்தது என்று படியுங்கள்: யாத்திராகைம் 12:35,36
அைர்களுக்கு கதளையான கபாருட்கள் தங்கம் ைற்றும் விளையுயர்ந்த கற்கள் அளனத்துகை எகிப்திலிருந்து
புறப்படும்கபாகத ககாடுத்திருந்தார். எகிப்தியர் இஸ்ரகைல் ஜனங்களுக்கு ககாடுப்பதற்கான காரணம் என்னகைன்றால்
கதைன் அைர்களை 10 ைாளதகைால் ைாதித்திருந்தார், அந்த பயத்தால் ைறுபடியும் எகிப்தியர்கள் சாபங்களை
கபற்றுவிைக் கூைாது என்பதற்காக இஸ்ரகைைளர சைாதானத்துைன் கபாகும்படி ககாடுத்து அனுப்பினார்கள்.
இப்கபாது அந்த ைாசஸ்தைத்திற்கு கதளையான கபாருட்களை பாருங்கள், அதற்கு கைறும் கைள்ளி, தங்கம் ைற்றும்
விளையுயர்ந்த கபாருட்கள் ைட்டும் கிளையாது அத்துைன் அகாயா ைரங்களும் ைற்ற கபாருட்களும் கதளையாக
இருந்தது!
ைாசஸ்தைத்ளத கட்டுைதற்கு முன்னதாககை கதைன் அதற்கு கதளையான கபாருட்களை எகிப்தியரின் இருதயத்ளத
நகர்த்தி அதன் கதளைக்கு அதிகைாககை ககாடுக்க உதவினார். அளத கபாை இஸ்ரகைைரின் இருதயத்ளதயும் நகர்த்தி
ைாசஸ்தைத்ளத கட்டுைதற்கு அைரின் கநாக்கத்திற்காக ககாடுக்க கசய்தார். கைாகச அைர்களை கபாதும் இனிகைல்
ககாண்டுைர கைண்ைாம் என்று கசால்கிற ைளரக்கும் ககாடுக்கச் கசய்தார்.
யாத்திராகைம் 35:30-34
கதைன் கபசகைகயலுக்கும் அககாலியாபிற்கும் சகைவித கைளை கசய்யவும் ைற்றைர்களுக்கு கற்றுக்ககாடுக்கக் கூடிய
ஞானத்ளதயும் ககாடுத்திருந்தார்.
ஹட்சன் கைய்ைர் என்னும் சீன நாட்டின் மிஷினரி “ கதைனுளைய கைளைகள் கதைனுக்ககற்றபடி தான் நைக்கும் அதற்கு
கதளையான எளதயும் அைர் தைறாைல் தருைார்” என்று கூறினார்.
உங்களிைம் உள்ை அளனத்தும் கதைனால் உங்களுக்கு கிளைத்தது என்று விசுைாசித்து ஏற்றுக் ககாள்கிறீர்கைா?
உங்களுளைய காணிக்ளகளய 10% அதிகைாக ைற்றும் உங்கள் திறளைகள் ஆகியைற்ளற கதைனுக்காக தருகிறீர்கைா?
எப்படி உங்கைால் அளத தர முடியும்?
கதைனுளைய இராஜ்ஜியத்ளத கட்டுைதற்காக எந்த அைவிற்கு பங்கு ககாள்கிறீர்கள்?
களைசியாக எந்த ஆத்துைாவின் இரட்சிப்பிற்காக பங்கு ககாண்டீர்கள்?
நீங்கள் எந்த இைத்தில் தளைைராக இருந்து கசயல்படுகிறீர்கள்? எது உங்களை அதிகைாக கசய்ைதற்கு தடுக்கிறது?
(நீங்கள் தளைைராக இல்ளைகயன்றால் தளைைராக ைாறுங்கள் தளைைராக இருந்தால் இன்னும் அதிகைாக எந்த
காரியத்தில் கசயல் பை கபாகிறீர்கள்)

3 - கதைனுளைய கரம் உனக்காக கபாராடும்

யாத்திராகைம் 13:21
அைர்கள் இரவும் பகலும் ைழிநைக்கக்கூடும்படிக்கு, கர்த்தர் பகலில் அைர்களை ைழிநைத்த கைகஸ்தம்பத்திலும், இரவில்
அைர்களுக்கு கைளிச்சங்காட்ை அக்கினிஸ்தம்பத்திலும் அைர்களுக்கு முன் கசன்றார்.

கதைன் இஸ்ரகைல் ஜனங்களை எகிப்து கதச அடிளைத்தனத்திலிருந்து ைாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ை கதசத்திற்கு
அளைத்து ைரும் கபாது, கதைன் அைர்களுக்கு முன்பாக பகலிகை கைகஸ்தம்பைாகவும் இரவிகை அக்னிஸ்தம்பைாகவும்
ைழிநைத்திச் கசன்றார். அதனால் அைர்கள் இரவில் கைளிச்சைாகவும் குளிரிகை அனைாகவும் பயணம் கசய்தார்கள்.

கற்பளன கசய்துபாருங்கள் அது எப்படிப்பட்ை அனுபைைாக இருந்திருக்கும் என்று!
சர்ை ைல்ைளையுள்ை கதைன் உங்ககைாடு இரவும் பகலும் உங்களை பாதுகாத்து உங்கள் ைழிகளை தாயார் கசய்து
ைருகிறார்!

கதைன் அைர்ககைாடு கைகஸ்தம்பைாக இருந்து ைனாந்திரத்தில் பகலின் கடுளையான கையிலில் இருந்து பாதுகாத்து
ைந்தார். இரவிகை அக்னிஸ்தம்பைாக இருந்து கைளிச்சத்ளதயும் அனளையும் தந்து ைழிநைத்தினார்.

கதைன் அைருளைய ஜனங்கள் கைல் அக்களர ககாண்ைளத கைறும் ைார்த்ளதகைால் கைளிப்படுத்த முடியாது.
அைர்களுளைய எல்ைா கதளைகளையும் தனிப்பட்ை முளறயில் சந்தித்தார் அைருளைய தூதர்களைக் ககாண்கைா
அல்ைது கைறு யாளரகயா ககாண்டு சந்திக்கவில்ளை தனிப்பட்ை முளறயில் தகப்பளன கபாை சந்தித்தார்.

உபாகைம் 1:26-36
கதைன் அைர்ககைாடு இரவும் பகலும் இருந்து ஒரு தகப்பளனப்கபாை ைழிநைத்திய பின்பும், கதைன் அைர்களை
ைாக்குத்தத்தம் கசய்த இைத்திற்கு கபாக கட்ைளையிட்ை கபாது, அந்த கதசத்ளத கசாதித்து ைந்த ைனிதர்களின் ககட்ை
கசய்தியான கானானியர்கள் இராட்சதர்கள் என்று ககட்ைவுைன் அந்த கதசத்திற்கு கபாக ைறுத்தனர். இளத கதைன்
ககட்ைவுைன் அைளர பாராட்ைாதளதயும் அைர்களுளைய நன்றியில்ைாத இருதயத்ளதயும் குறித்து மிகவும் ககாபமும்
கைதளனயும் அளைந்தார். அைர்கைால் கதைனுளைய ைாக்குதத்தளதவிை அந்த கதசத்திலிலுள்ை ைனிதர்கைால் நம்பாைற்
கபானார்கள்.
காகைபும் கயாசுைாவும் ைட்டும் விசுைசித்து நம்பினார்கள்.
அைர்களுளைய கீழ்படியாளைளயயும் அவிசுைசத்ளதயும் குறித்து கதைன் இந்த ைார்த்ளதகளை கபசினார்.
உபாகைம் 1:29-30
அப்கபாழுது நான் உங்களை கநாக்கி: நீங்கள் கைங்காைலும் அைர்களுக்குப் பயப்பைாைலும் இருங்கள்.உங்களுக்கு
முன் கசல்லும் உங்கள் கதைனாகிய கர்த்தர் தாகை எகிப்தில் உங்ககைாடிருந்து, உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகச்
கசய்தகதல்ைாைற்ளறப்கபாைவும், ைனாந்தரத்தில் கசய்துைந்ததுகபாைவும், உங்களுக்காக யுத்தம்பண்ணுைார்.
அந்த ஜனங்கள் அத்கதசத்திற்கு கசன்று அந்த இராட்சதர்கைால் ைடிந்து கபாகவும் அைர்கள் கதாற்க்கடிக்க பைவும்
அைர்களை அனுப்பவில்ளை. அதற்கு பதிைாக அைகர அைர்களுக்காக யுத்தம் பண்ண தீர்ைானித்திருந்தார்.
இப்கபாது இது புதிதான காரியம் கிளையாது எற்கனகை கைாகசளயக் ககாண்டு எகிப்திலிருந்து புறப்பைப்பண்ணியளத
நிளனவுகூறச் கசய்தார். அைர் எப்கபாதுகை எகிப்திலும் அந்த ைனாந்திர பயணத்திலும் அைர்களுக்கு முன்பாக
ைழிநைத்தினார்.

ஒரு சிை ைசனங்களை படிக்கைாம்
உபாகைம் 20:1-4; ஏசாயா 45:2, 52:12, 58:8.
கதைனுளைய கரத்தின் ைல்ைளை எப்படிப்பட்ைது? அைர் உங்களுக்கு முன்பாக கபாகும் கபாது நீங்கள் எதற்காகவும்
பயப்பைவும் அச்சம் ககாள்ைவும் கைண்டும்?
கதைன் உங்களுக்கு முன்பாக சிறந்த தாளயப் கபாைவும் தந்ளதளயப் கபாைவும் கசல்லும் கபாது எந்த ஆபத்தும் நம்ளை
கசதப்படுத்தாது.
அைர் ஒரு சிறந்த தளைைராக இருந்து நைக்கு முன்பாக கசன்று நைக்கு
கபாறுளையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் நம்ளை நைத்தி கசல்கிறார்.

சரியான ைழிளய ஆராய்ந்து நம்ளை

அைர் ஒரு ைல்ைளையான கபார் தளைைராக இருந்து நைக்கு முன்பாக கசன்று நைக்காக கபாராடுகிறார்.
உங்கைால் அைளர பார்க்க முடிகிறதா? அைருளைய சமுகத்ளத உங்கைால் கைனிக்க முடிகிறதா?
இத்தளன ஆண்டுகைாக அைர் எப்படி உங்களுக்காக கபாராடி ைருகிறார் என்பளத எழுதுங்கள்.
இந்த பிரச்சளனககைல்ைாம் உங்களுளையதல்ை என்றும் நீங்கள் அைளர சார்ந்திருப்பதால் அைருளையது என்றும் நம்ப
கதாைங்குங்கள்! நீங்கள் அளைகளுக்காக கைளை படுைதற்கு பதிைாக அைரது பைத்த கரமும் ஓங்கிய புயமும்
உங்களுக்காக முன்கசன்று கபாராடுகிறது என்பளத விசுைாசியுங்கள்!
கதைன் உங்களுக்காக கபாராடும்கபாது உங்கைால் தூண்டுதல்களை கைற்க்ககாள்ை கூைாதா?
உங்கைால் கைற்க்ககாள்ை சைாைாக இருக்கும் கபாராட்ைம் ைற்றும் தூண்டுகளை எழுதி அளத கதைனிைத்தில்
ஒப்புக்ககாடுத்து அதற்கு எதிர்த்து நின்று கதைன் தரும் விடுதளைளய பாருங்கள்!

ததவனுயடய நியாயத்தீர்ப்பு மிைவும் எளியமயானது – ஆசிர்வாதம் அல்லது சாபம்
உபாைமம் 2:7
உன் ததவனாகிய ைர்த்தர் உன் யைக்கிரியயைளிகலல்லாம் உன்யன ஆசீர்வதித்து வருகிோர்; இந்தப் கபரிய
வனாந்தரவழியாய் நீ நடந்துவருகிேயத அறிவார்; இந்த நாற்பது வருஷமும் உன் ததவனாகிய ைர்த்தர் உன்தனாதட
இருந்தார்; உனக்கு ஒன்றும் குயேவுபடவில்யல என்று கசால் என்ோர்.
உபாகைம் 2 : 14-23
எகரமியா 17:5-7 இந்த ைசனங்கள் கதைன் எப்படி நியாயந்தீர்ப்பார் என்று கதளிைாக கூறுகிறது.
நம்முளைய நம்பிக்ளக எளத சார்ந்திருக்கிறது என்பளத கபாறுத்து தான் நம்முளைய நீயாயத்தீர்ப்பு கதைனிைத்திலிருந்து
ைரும்.
இஸ்ரகைல் ைக்களுக்கும் இப்படி தான் நைந்தது – கதைனுளைய பைத்த கரமும் ஓங்கிய புயமும் அைர்களை
ைகத்துைைான அற்புதங்கைால் எகிப்தின் அடிளைத்தனத்திலிருந்து மீட்ை கபாதும் “ கதைன் தான் ைாக்குத்தத்தம்
பண்ணிய கதசத்திலுள்ை இராட்சதர்களை துரத்தி காப்பாற்றக் கூடும் “ என்பளத அைர்கைால் நம்ப முடியாைல் கபானது.
அைர்கள் கதைளன நம்பாத காரணத்தால், கதைனுைய சாபம் அைர்கள் கைல் விழுந்தது ைற்றும் அைர்கள் ைனாந்திரத்தில்
அழியவும் 40 ஆண்டுகள் சுற்றித் திரியவும் கதைன் அைர்களை அனுைதித்தார்.
உபாகைம் 2:14-15
கதைளன சந்கதகப் பட்ை அந்த சந்திளய அழித்த பின்பு அைர் ைாக்குத்தத்தம் பண்ணியளத அடுத்த சந்ததிக்கு
நிளறகைற்றினார்.
உபாகைம் 7:16-26
இந்த ைசனங்களில் கதைன் குைவிகளை அனுப்பி கானான் கதசத்திலுள்ைைர்களை துரத்துைார் என்று கசால்லுகிறார்!
ைற்றும் யாத்திராகைம் 23:28 ல்
உன் முைத்திற்கு முன்னின்று ஏவியயரயும் ைானானியயரயும் ஏத்தியயரயும் துரத்திவிட,குைவிையை உனக்கு முன்தன
அனுப்புதவன்.
கயாசுைா ைாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ை கதசத்ளத சுதந்தரித்த பின்பும்
கயாசுைா 24:11,12 ல்
பின்பு தயார்தாயனக் ைடந்து எரிதைாவுக்கு வந்தீர்ைள்; எரிதைாவின் குடிைளும், எதமாரியரும், கபரிசியரும்,
ைானானியரும், ஏத்தியரும், கிர்ைாசியரும், ஏவியரும், எபூசியரும், உங்ைளுக்கு விதராதமாை யுத்தம்பண்ணினார்ைள்;
ஆனாலும் அவர்ையை நான் உங்ைள் யையிதல ஒப்புக்கைாடுத்ததன்.எதமாரியரின் இரண்டு ராஜாக்ையையும் உங்ைள்
பட்டயத்தாலும் உங்ைள் வில்லாலும் நீங்ைள் துரத்தவில்யல; நான் உங்ைளுக்கு முன்பாைக் குைவிையை
அனுப்பிதனன்; அயவைள் அவர்ையை உங்ைள் முன்னின்று துரத்திவிட்டது.
கதைன் குைவிகளை அனுப்புகைன் என்று கசான்னது ஒருகைளை குைவிகளை அனுப்பிஇருக்கைாம் அல்ைது ஒரு கதை
தூதளன அைர்களுக்கு முன்பாக அனுப்பியிருக்கைாம் என்று கருதப்படுகிறது.

யாத்திராகைம் 23:20,23,27
20 வழியில் உன்யனக் ைாக்கிேதற்கும், நான் ஆயத்தம்பண்ணின ஸ்தானத்துக்கு உன்யனக் கைாண்டுதபாய்ச்
தசர்க்கிேதற்கும், இததா, நான் ஒரு தூதயன உனக்கு முன்தன அனுப்புகிதேன்.
23 என் தூதனானவர் உனக்குமுன்கசன்று, எதமாரியரும், ஏத்தியரும், கபரிசியரும், ைானானியரும், ஏவியரும்,
எபூசியரும், இருக்கிே இடத்துக்கு உன்யன நடத்திக்கைாண்டுதபாவார்; அவர்ையை நான் அதம்பண்ணுதவன்.
27 எனக்குப் பயப்படும் பயத்யத உனக்குமுன் கசல்லும்படி கசய்தவன். நீ கசல்லும் இடகமங்குமுள்ை ஜனங்ைள்
எல்லாயரயும் ைலங்ைடித்து, உன் சத்துருக்ைள் எல்லாயரயும் முதுகு ைாட்டப்பண்ணுதவன்.

இறுதியாக இந்த ைசனங்களை படித்து முடித்துக் ககாள்ைைாம்
உபாகைம் 2:20 – 23
அதுவும் இராட்சதருயடய ததசமாை எண்ணப்பட்டது; முற்ைாலத்தில் இராட்சதர் அதிதல குடியிருந்தார்ைள்,
அம்தமானியர் அவர்ையைச் சம்சூமியர் என்று கசால்லுகிோர்ைள்.
அவர்ைள் திரைானவர்ைளும் ஏனாக்கியயரப்தபால கநடியவர்ைளுமான பலத்த ஜனங்ைைாயிருந்தார்ைள்; ைர்த்ததரா
தசயீரில் குடியிருந்த ஏசாவின் புத்திரருக்கு முன்பாை ஓரியயர அழிக்ை, அவர்ைள் அந்த ஜனங்ையைத் துரத்திவிட்டு,
அவர்ைள் இருந்த ஸ்தானத்தில் இந்நாள்வயரக்கும் குடியிருக்கிேதுதபாலவும், ைப்ததாரிலிருந்து புேப்பட்ட
ைப்ததாரியர் ஆதசரீம் கதாடங்கி ஆசாமட்டும் குடியிருந்த ஆவியயர அழித்து, அவர்ைள் இருந்த ஸ்தானத்திதல
குடிதயறினது தபாலவும், ைர்த்தர் அவர்ையை இவர்ைளுக்கு முன்பாை அழியப்பண்ண, இவர்ைள் அவர்ையைத்
துரத்திவிட்டு, அவர்ைள் இருந்த ஸ்தானத்திதல குடிதயறினார்ைள்.
கதைனுளைய கரம் எப்படி அந்த கதசங்களை நியாயந்தீர்த்தது என்பளத பாருங்கள்!
சம்சூமியர்களும் ஏனாக்கியளர கபாை இராட்சதர்கைாக இருந்தார்கள் ஆனால் கதைன் அைர்களை அம்கைானியர்களைக்
ககாண்டு சங்கரித்து அைர்களிைம் ஒப்புக் ககாடுத்தார்.
ஏகதாமியளர ( ஏசாவின் சந்ததியார் ) ககாண்டு ஓரியர்களை சங்கரித்து அைர்களுளை கதசத்ளத ஏகதாமியரிைம் ஒப்புக்
ககாடுத்தார்.
ஏவியளர கப்கதாரியளரக் ககாண்டு சங்கரித்து அைர்களிைம் ஒப்புக் ககாடுத்தார்.
கதைனுளைய நியாயத்தீர்ப்பின் கரத்திலிருந்து யாராலும் தப்ப முடியாது.
எபிகரயர் 10:26-31 ைசங்களை தியானித்து நீங்கள் எதாைது பாைங்களை ைனப்பூர்ைைாய் கசய்து ககாண்டிருந்தால் ைசனம்
31ன் படி “ஜீவனுள்ை ததவனுயடய யைைளில் விழுகிேது பயங்ைரமாயிருக்குதம” என்பளத நிளனவுகூர்ந்து
ைனந்திரும்புங்கள்.

யோத்திரோகமம் 14
கதைன் தைது கநாக்கத்தின்படிகய இஸ்ரகைல் ஜனங்களை பார்கைான் கசளனக்கும் கசங்கைலுக்கும் நடுைாக
அனுைதித்திருந்தார். அைர் மிகவும் கதளிைாக திட்ைமிட்டு கைாகசக்கு அளத கைளிப்படுத்தியிருந்தார். (ைச 1-4)
ஆனால் இஸ்ரகைல் ஜனங்கள் எகிப்தின் கசனங்களையும் கசங்கைளையும் பார்த்த கபாது தாங்கள் சிக்கிக்ககாண்ைார்கள்
என்பளத கதரிந்ததும் அைர்களுளைய உண்ளையான நிறம் கைளிப்பட்ைது. அைர்கள் கதைனுக்கும் கைாகசவுக்கும்
விகராதைாக முறுமுறுக்கவும் குளற கூறவும் கதாைங்கி விட்ைார்கள்.
ைச 11-14
நாம் முன்பு கற்றுக் ககாண்ைது கபாை கதைன் எப்கபாதுகை தன்ளன முழுளையாக நம்ப கைண்டுகைன்று
எதிர்பார்க்கிறார் ஆனால் அைளர எப்கபாதுகை சந்கதகப்படுைது தான் நம்முளைய தூண்டுதல்கைாக இருக்கிறது.
நாம் கதைனுளைய திட்ைங்களை சந்கதகப்படும் கபாதும் ககள்வி ககட்கும் கபாதும், நம்முளைய தற்காலிக
சூழ்நிளைளய ைட்டும் தான் பார்க்கிகறாம் கதைனுளைய ைல்ைளையான கரம் நம்ளை நைத்துைளதயும் அைருளைய
திட்ட்த்தின் படி ைழிநைத்துைளதயும் ைற்றும் முடிவில் அைர் தான் உண்ளையான கைற்றியாைர் என்பளதயும் நாம்
பார்ப்பதில்ளை.
இந்த சந்கதகப்படும் இஸ்ரகைைர்கள் தாங்கள் கைந்து ைந்த பாளதளய திரும்பி பார்த்து கதைனுளைய கரம் அைர்களை
விடுவிப்பளத காட்டிலும் எகிப்தில் கைளை கசய்ைளதகய அதிகைாக விரும்பினார்கள்.
நீங்கள் எப்கபாதாைது கிறிஸ்தைராக ைாறுைதற்கு முன்னிருந்த ைாழ்க்ளக நன்றாக இருந்தது என்று
நிளனத்திருக்கிறீர்கைா? நைக்கு நிளறய சுகந்திரம் இருந்த்து – பாைம் கசய்ைதற்கு ( உங்களுக்கு பிட்த்தைானளத கசய்யும்
கபாது மிகவும் சந்கதாஷைாக இருந்திருக்கும் ) ஆம் அது தான் உங்களுளை கிறிஸ்தை ைாழ்க்ளகயின் சைால்கைாக
இருக்கிறது! ஆனால் கதைன் உங்களுக்காக ைாக்குத்தத்தம் பண்ணியதிலிருந்து உங்கள் கைனத்ளத தைறவிைாதிருங்கள்.
கதைன் நம்பகைானைர்! அைரது ஓங்கிய கரத்ளத நீட்டி நம்ளை காப்பாற்றுைார்! அைர் ைாக்க்குத்தத்தம் பண்ணியளத
நிளறகைற்ற உண்ளையுள்ைைர்!
கைாகசயுளைய ைனப்பான்ளையும் இஸ்ரகைல் ஜங்களுளைய குளறகூறுதலும் எப்படி கைறுப்பட்டிருக்கிறது என்பளத
பாருங்கள். கைாகச கதைனுளைய திட்ைங்களையும் அைரால் எவ்ைைவு கபரிய சைாைான சூழ்நிளையிலும் நம்ளை
காப்பாற்ற முடியும் என்பளதயும் அைர் எந்த கநரத்திலும் பயப்பை ைாட்ைார் என்றும் அைரால் அகநக ஜனங்கள்
நடுங்குைார்கள் என்றும் முழுளையாக நம்பியிருந்தார்.
நம்முளைய ைாழ்க்ளகயில் எப்கபாகதல்ைாம் “ என்னால் என்ன கசய்ய முடியும்?” என்ற ககள்வி எழும்கபாகதல்ைாம்
அதற்கான விளைளய இங்கக எப்படி கபற்றுக்ககாள்வீர்கள்?
கைாகச அதற்கான விளைளய இங்கக அளிக்கிறார்
“கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம்பண்ணுைார்; நீங்கள் சும்ைாயிருப்பீர்கள்”
நாம் ைற்ற கைாழிகபயர்ப்புகளில் பார்க்கும் கபாது
கதைன் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுைார் நீங்கள் சும்ைாயிருங்கள்.
கதைன் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுைார் நீங்கள் அளைதியாக இருங்கள்
கதைன் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுைார் நீங்கள் நிதானைாக இருங்கள் என்று கசால்ைப்பட்டிருக்கிறது.
சும்ைாயிருங்கள் என்றால் எதுவும் கசய்யாைல் இருங்கள் என்று அர்த்தம் கிளையாது. நம்முளைய நாளை நாம்
அளைதியாக கபாறுளையாக ளைத்திருக்க கைண்டும் என்று அர்த்தைாகும்.
அைர்கள் அைர்களுளைய நாளை ளைத்து என்ன கசய்தார்கள்?
குளறகூறுைது, முறுமுறுப்பது, அைர்களுளைய சந்கதகங்களை கதாைர்ந்து கைளிப்படுத்துைது ைற்றும் கதைளன
குறித்தும் கைாகசளய குறித்தும் திருப்தியளையாத ைார்த்ளதகளை கூறுைதுைாக இருந்தார்கள்.
இகயசு, “இருதயத்தின் நிளறவினால் ைாய் கபசும்” என்று கூறியிருக்கிறார்.

ஏசாயா 43:6,7
நான் ைைக்ளக கநாக்கி: ககாடு என்றும், கதற்ளக கநாக்கி: ளைத்திராகத என்றும் கசால்லி, தூரத்திலிருந்து என்
குைாரளரயும், பூமியின் களையாந்தரத்திலிருந்து என் குைாரத்திகளையும்,நான் என் ைகிளைக்ககன்று சிருஷ்டித்து
உருைாக்கிப் பளைத்து, என் நாைந்தரிக்கப்பட்ை யாைளரயும் ககாண்டுைா என்கபன். (லூக்கா 6:45)
அைர்களுளைய ைாயின் ைார்த்ளதகள் அைர்கள் கதைளன நம்பவில்ளை என்று கைளிப்படுத்துகிறது!.
அதனால் கைாகசயும் கதைனும் அைர்களிட்த்தில் என்ன எதிர்ப்பார்த்தார்கள். அளைதியாக இருக்க கசான்னார்கள் (
கதைன் கைல் விசுைாசம் ளைத்து அைரது ஓங்கிய கரம் நம்ளைக் காப்பாற்றும் என்ற நம்பிக்ளகயுைன்) கதைனுளைய
விடுதளைக்காக காத்திருக்கவும் அளத பார்க்கவும் கசான்னார்கள்.
அதன் பின்பு என்ன நைந்தது?
மிகவும் அற்புதைான ைற்றும் திளகப்பளிக்க கூடிய நிகழ்ச்சி நைந்தது. அது கதைன் கசய்த மிகப்கபரிய அற்புதங்களில்
ஒன்றாக கருதப்பட்ைது.
யாத்திராகைம் 14:15,16
கதைன் கைாகசவும் நிம்ைதியாக இருந்து ஜனங்களை ைழிநைத்தும்படி எதிர் பார்த்தார். உங்கைால் நைக்க கபாைது
என்னகைன்று கதரியவில்ளை என்றாலும் முன்கனறி கசல்லுங்கள்! அது தான் விசுைாசத்தில் படி நைப்பதாகும்! நாம்
அப்படிப்பட்ை விசுைாசத்தில் நைக்கும் கபாது நம்ைால் பார்க்க முடியாத பாளதகளை கதைன் திறப்பார்! அது மிகவும்
அற்புதைான ஒன்றாக இருக்கும்!
ைசங்கள் 20-22
அது எகிப்தியரின் கசளனயும் இஸ்ரகைைரின் கசளனயும் இராமுழுைதும் ஒன்கறாகைான்று கசராதபடி அளைகள்
நடுவில் ைந்தது; எகிப்தியருக்கு அது கைகமும் அந்தகாரமுைாய் இருந்தது, இஸ்ரகைைருக்ககா அது இரளை
கைளிச்சைாக்கிற்று.
கைாகச தன் ளகளயச் சமுத்திரத்தின்கைல் நீட்டினான்; அப்கபாழுது கர்த்தர் இராமுழுைதும் பைத்த கீழ்காற்றினால்
சமுத்திரம் ஒதுங்கும்படி கசய்து, அளத ைறண்டுகபாகப்பண்ணினார்; ஜைம் பிைந்து பிரிந்துகபாயிற்று. இஸ்ரகைல்
புத்திரர் சமுத்திரத்தின் நடுைாக கைட்ைாந்தளரயிகை நைந்துகபானார்கள்; அைர்கள் ைைதுபுறத்திலும் அைர்கள்
இைதுபுறத்திலும் ஜைம் அைர்களுக்கு ைதிைாக நின்றது.
முதைாைது அைர்களுக்கு முன்பாக தூதளன அனுப்பி எகிப்திலிருந்து அைர்களுளைய ளககளிலிருந்து காப்பாற்றினார்.
இரவு முழுைதும் ஒரு பக்கம் இருைாகவும் ைறுபக்கம் கைளிச்சைாகவும் இருந்து அைர்களை ைழிநைத்தினார். பின்பு
கபருங்காற்ளற அனுப்பி கசங்கைளை பிைந்தார் ைற்றும் அந்த பைத்த காற்றினால் அந்த கைலின் தளர ஈரைாக இருந்த
கபாதும் அது கைட்ைாந்தளரளய கபாை ைாறியது. அந்த ஜனங்கள் அதின் கைல் நைந்து கபானார்கள்.
இந்த ைசனங்களில் இருந்து என்ன கற்று ககாள்கிறீர்கள்?
சாைல்களை சந்திக்கும் கபாது எப்படி எதிர்ககாள்கிறீர்கள்?
நீங்கள் இதுைளர சந்தித்த மிகப்கபரிய சைால் என்னது? அதிலிருந்து கதைன் எப்படி விடுவித்தார் என்பளத எழுதுங்கள்.
கதைன் ைற்றைர்களுளைய ைாழ்க்ளகயில் ஏற்ப்பட்ை கைாசைான சூழ்நிளைகளிருந்து விடுவிக்கும் கபாது கதைளன
எப்படி பார்க்கிறீர்கள் என்பளத எழுதுங்கள்?
நீங்கள் சைால்களை சந்திக்கும் கபாது எப்படி உங்கள் நாளை ககாண்டு என்ன கசய்வீர்கள்?
இதிலிருந்து என்ன கசய்ய கைண்டுகைன்று கற்று ககாண்டீர்கள்?

உபாகமம் 11:10-21
இஸ்ரகைைர்கள் எப்படி நம்பிக்ளகயில்ைாைல் கசங்கைலின் அருகக குளறகூறிக் ககாண்டிருந்தளதயும் தாங்கள்
எகிப்திலிருந்தால் நைைாயிருந்திருக்கும் என்று கசான்னளதயும் நிளனத்துப் பாருங்கள்?
ஒருகைளை அைர்கள் எகிப்து கதசத்ளதத் தவிர கைறு கதசத்ளத காணாதது தான் இதற்கு காரணைாக இருந்திருக்கும்.
ஆனால் கதைன் நீங்கள் கற்பளன கசய்ைதற்கும் கைைான கதசத்ளத உங்களுக்காக என்னுளைய பைத்த கரத்ளதக்
ககாண்டு தருகைன் என்று கசால்லுகிறார்.
கதைன் அந்த இரு கதசங்களையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறார். ( உபாகைம் 11:10-14)
கதைனுளைய ஒகர எதிர்ப்பார்ப்பு என்னகைன்றால் கர்த்தராகிய கதைளன அைர்கள் அன்பு கசய்ைதும் அைருளைய
கட்ைளைகளுக்கு உண்ளையாக கீழ்படிைதும் தான். பின்பு அைர் உங்களுளைய கதசத்தில் அந்தந்த காைத்தில் ைளை
கபய்யவும், நீங்கள் புது தானியம், திராட்சரசம் ைற்றும் எண்ளணயும் அனுப்புைார்.
அது தான் ைாக்குத்தத்தம்! அைர்கள் கதைளன அன்பு கசய்த காைம் ைளர அைர் அைர்களுக்கு நிளறகைற்றினார்.
நீங்கள் கதைனுளைய ைாக்குத்தத்தங்களுக்கு கசவிசாய்க்கிறீர்கைா?
அைருளைய பைத்த கரத்ளதக் ககாண்டு அைர் ைாக்குத்தத்தம் பண்ணியளத நிளறகைற்றுைார் என்று விசுைாசிக்கிறீர்கைா?
அல்ைது சந்கதகப்படுகிறீர்கைா?
நாம் நம்பிக்ளககயாடு இருக்கும் கபாது ளதரியைாகவும் சந்கதாஷைாகவும் இருக்க முடியும். கதைன் தாம் ைாக்குத்தத்தம்
பண்ணியளத நிளறகைற்றுைார் என்ற நம்பிக்ளகயில்ைாத கபாது நாம் பயத்கதாடும் கைளையாகவும் இருப்கபாம்.
இஸ்ரதவல் ஜனங்ைள் ததவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணியயத நியேதவற்றினார் என்பதற்கு சாட்சியாை இருந்த தபாதும்,
ததவன் கைாடுத்த அற்புதமான ததசத்தில் வழ்ந்த தபாதும், அறுவயடயய அனுபவித்த தபாதும் கைகு சீக்கிரத்தில்
கதைளன புறக்கணித்தார்கள்.
பின்பு கதைன் தாம் ைாக்குத்தத்தம் பண்ணியபடி அைர்கள் கதைளன நம்பாத காரணத்தால் அைர் ைானத்தின் கதவுகளை
அளைத்தார் அந்த கதசம் கைறுளையாக ைாறியது ஜனங்கள் பஞ்சத்தால் பாதிக்கப் பட்ைனர். ( 1 இராஜா 18 ம் அதிகாரம்
இப்படிப்பட்ை சூழ்நிளைளய விைக்குகிறது).
கதைன் இன்று நைக்கு ஒரு சிறிய பகுதிளய தருகைன் என்று கசால்ைவில்ளை அதற்கும் கைைாக பரகைாகத்ளத நைக்கு
ைாக்களித்திருக்கிறார்! கதைன் நைக்கு ைாக்களித்தளத நிளறகைற்றுைார் என்று விசுைசிக்கிறீர்கைா? உங்களுளைய
கண்கள் பரகைாகத்தின் கைல் கநாக்கைாக இருக்கிறதா?
நாம் இந்த பூமியில் இருக்கும் கபாதும் நாம் கதைளன அன்பு கசய்து அைளர நம்பும் கபாது நம்முளைய கதளைகளை
அைர் சந்திக்கிறார்!
கதைன் அைரது ஜனங்களிைம் எதிர்பார்ப்பது என்னகைன்றால் ைற்ற கதைர்கைால் கைரப்பைாைலும் அளைகளை
ஆராதிக்கக் கூைாது என்பது தான்!
நாம் இன்று யாளர ஆராதிக்கிகறாம்? பரகைாகத்ளதயும் பூமிளயயும் உண்ைாக்கிய கதைளனயா அல்ைது இந்த உைகத்தில்
இருக்கின்ற சந்கதாஷங்களையா?
நாம் கதைளனவிை பணத்திற்கு முக்கியத்துைம் ககாடுத்தால், நாம் சளபயில் இருக்கிகறாம் என்று கசான்னாலும்
விக்கிரகராதளண கசய்கிறைர்கைாக இருக்கிகறாம்
யாக்ககாபு 4:4
விபசாரதர, விபசாரிைதை, உலை சிதநைம் ததவனுக்கு விதராதமான பயைகயன்று அறியீர்ைைா? ஆயையால்
உலைத்துக்குச் சிதநகிதனாயிருக்ை விரும்புகிேவன் ததவனுக்குப் பயைஞனாகிோன்.

கதைன் எதனால் தங்களை கிறிஸ்த்தைர்கள் என்று கசால்லுபைர்களை விபசாரர் என்று கூறுகிறார்? இகயசுகை நைது
ைணைாைனாக இருக்கிறார் நாம் அைரது ைணைாட்டியாக இருக்கிகறாம்! அைர் தம்முளைய அன்பில் உண்ளையாகவும்

அர்பணிப்புைனும் இருக்கிறார்! நாம் கைறு யாருைனாைது கதாைர்பு ளைத்திருந்தால் அது விபச்சாரைாக இருக்கிறது! நாம்
இந்த உைகத்கதாடு சிகநகம் ளைத்திருந்தால் நாம் கதைனுக்கு முன்பாக உண்ளையில்ைாைலும் விபச்சாராகவும்
இருக்கிகறாம்!

பிசாசு தான் இந்த உைகத்திற்கு தளைைனாக இருக்கிறான் என்று இகயசு கசால்கிறார். நீங்கள் இந்த உைகத்தால்
கைரப்பட்டிருக்கிறீர்கைா?
(கயாைான் 12:31; 14:30; 16:11)
II ககாரிந்தியர் 4:4
கதைனுளைய சாயைாயிருக்கிற கிறிஸ்துவின் ைகிளையான சுவிகசஷத்தின் ஒளி, அவிசுைாசிகைாகிய அைர்களுக்குப்
பிரகாசைாயிராதபடிக்கு, இப்பிரபஞ்சத்தின் கதைனானைன் அைர்களுளைய ைனளதக் குருைாக்கினான்.
பளைய ஏற்ப்பாட்டில் விக்கிரகராளண எப்கபாதுகை விபச்சாரத்திற்கு இளணயாக கருதப்பட்ைது அது புதிய
ஏற்ப்பாட்டிலும் அப்படிகய கதாைருகிறது. இந்த உைகத்ளதப் பார்த்து கைரப்படுைது, ஆளசப்படுைது ைற்றும் இந்த
உைகத்துைன் நட்ளப உண்ைாக்குைது இளை அளனத்தும் கதைனுக்கு விகராதைான பளகயாக இருக்கிறது.

9 தேவனுடைய கரம் அவடர நம்பாேவர்களுக்கு பயத்டே ககாண்டு வரும்

உபாகைம் 11:25; 28:6-10
இஸ்ரகைல் ஜனங்களைக் கண்டு ைற்ற ஜனங்கள் பயப்படுைார்கள் என்று கதைன் கசான்ன பின்பும், அைர்கள் கர்த்தளர
கண்டு பயந்ததால் அைர்களுக்கு அப்படி கசான்னார். இந்த ைாக்குத்தத்தங்களை இஸ்ரகைல் ஜனங்கள் எதிரிகளை
காண்பதற்கு முன்பு அைர்கள் ைனாந்திரத்தில் இருக்கும் கபாகத கதைன் ைாக்களித்திருந்தார்.
ஒரு சைத்தில் இஸ்ரகைல் ஜனங்ைளுக்ைாை உலவு பார்க்ை கசன்ேவர்ைளிடம் ராகாப் எரிககா பட்ைணத்தார் எப்படி கதைன்
அைர்களுக்கு கிரிளயகளை கசய்ததினிமித்தம் அைர்களை கண்டு பயந்தார்கள் பயந்தார்கள் என்று கசால்லியிருக்கிறார!
(கயாசுைா 2:8-11)
கைகறாரு சையத்தில் கதைன் எப்படி அைர்களை கயார்தான் நதிளய கைப்பதற்கு உதவி கசய்தார் என்று
கசால்லியிருக்கிறது. ( கயாசுைா 4:23-24)
கதைன் அைர்களை கயார்தான் நதிளய கைப்பதற்கு உதவி கசய்ததின் கநாக்கம் என்னகைன்றால் இந்த பூமியிலுள்ை
ஜனங்கள் யாைரும் “கதைனுளைய கரம் பைத்தது என்று அறிந்து அைருக்கு பயந்திருக்க கைண்டும்” (ைச 23)
நாம் கதைனுக்கு பயப்படும் கபாது ைனிதர்களுக்கு பயப்படும் பயம் விைகிவிடும் என்பளத நிளனவுகூற கைண்டும்!
ைற்கறாரு சையம் கிதிகயானின் கநரத்தில் ஒரு மிகப் கபரிய பளைகயாடு கைாதுைதற்காக கிதிகயான் என்னும் சதாரண
ைனிதன் அந்த கநரத்தில் மிகவும் கபைவீனைாக இருந்த இஸ்ரகைல் ஜனங்களை ைழிநைத்தி கசன்றார். கதைனும்
மிகப்கபரிய பளைளய ககாண்டு கசல்ைாத படி கைறும் 300 வீரர்களை ைட்டுகை அளைத்து கசல்லும்படி
கட்ைளையிட்ைார்! அந்த கநரத்தில் கிதிகயானுளைய ைனநிளை எந்த அைவிற்கு பயந்ததாக இருந்திருக்கும்! களைசியில்
அந்த பாையத்திற்கு கசன்றதும் அந்த நாட்டு வீரர்கள் ஒருைகராடு ஒருைர் கபசுைளத கிதிகயான் ககட்ைகபாது கதைன்
கைல் மிகுந்த நம்பிக்ளககயாடு கதைன் ஏற்கனகை தம்முளைய கிரிளய கசய்து அந்த கதசத்து வீரர்களை பயம் ககாள்ை
கதாைங்கி விட்ைார் என்று புரிந்து ககாண்ைார்!
கராைர் 8:31-39
பவுல் இந்த இைத்தில் – “ கதைன் நம் பட்சத்தில் இருக்கும் கபாது நைக்கு விகராதைாக நிற்பைன் யார்? “ என்று
ககட்கிறார்.
இன்று இஸ்ரகைல் ஜனங்களைப் கபால் நாம் யாரும் கபார்க்கைத்தில் கசன்று சண்ளைகபாடுைது கிளையாது! ஆனால்
ஆவிக்குரிய கபாராட்ைம் நம் ைாழ்நாள் முழுைதும் இருக்கிறது. சாத்தான் எப்கபாதுகை கசாதளனகைால் நம்ளை
விைச்கசய்து நம்முளைய ஆத்துைாளை கபற்றுக்ககாள்ை முயற்சி கசய்ைான்! ஆனால் இகயசு கிறிஸ்து நம்முளைய
ஆத்துைாவிற்காக கபாராடி கைற்றி கபற்றுவிட்ைார்! நாம் இந்த உைகத்திலுள்ை கபாராளிகளைவிை இகயசுவின் அன்பால்
கபரியைர்கைாக இருக்கிகறாம்!
இஸ்ரகைல் ஜனங்களை எதிர்து ைந்த எல்ைா கதசங்களுகை அைர்ககைாடு கதைன் இருப்பளதப் பார்த்து பயந்தார்கள்!
அகத கதைன் இன்று நம்கைாடிருப்பளதக் கண்டு சாத்தான் எந்த அைவிற்கு பயப்படுைான்?
சமீபைாக எந்கதந்த கசாதளனகளை நீங்கள் சந்தித்து ைருகிறீர்கள்? உங்களுளைய ைனப்பான்ளை எப்படியிருக்கிறது?
பயத்கதாடு பணிந்து கபாகிறீர்கைா அல்ைது ளதரியைாக கைற்க்ககாள்கிறீர்கைா?
யாக்ககாபு 4:7
கதாைர்ந்து ைரும் கசாதளனகளை எதிர்த்து நின்று கதைனுளைய கரத்ளத அனுபவியுங்கள் ைற்றும் உங்கள்
கபைவீனங்களை பைைாக ைாற்றுங்கள்!

10 ததவனுயடய ைரத்தால் ைரும் நன்ளைகளுக்காக நன்றியுணர்கைாடு இருத்தல்
உபாகைம் 26:1-15
இஸ்ரகைல் ஜனங்கள் தங்களுக்கு ைாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ை கதசத்திற்கு கசல்ைதற்கு முன்பாக கதைன் ைற்றுகைாரு
கட்ைளைளய அைர்களுக்கு ககாடித்தார். கதைன் அைர்களுக்கு பாலும் கதனும் ஓடுகிற கதசத்ளத ககாடுத்தற்காக
அைர்கள் எப்படி நன்றியுள்ைைர்கைாக இருக்க கைண்டும் என்பளத கசால்லியிருந்தார்.
அைர்கள் தங்களுளைய முதற்பைளன பலிபீைத்தண்ளையில் ககாண்டு ைந்து எப்படி நன்றி கசால்ை கைண்டும் என்று
கசால்லியிருந்தார்: (ைச 3-11)
அைர்கள் எப்படி மூன்று பங்காக தங்கள் நன்றியுணர்கைாடு இருந்தார்கள் என்பளத பார்க்கைாம்;
1. தங்களுளைய பளைய ைாழ்க்ளகளயயும் தாங்கள் பாடுகளையும் (அடிளைத்தனத்ளதயும்) நிளனவுகூறுதல்.
2. கதைன் அைர்களை எப்படி தம்முளைய ஓங்கிய கரத்தாலும் பைத்த ளகயாலும் அற்புதங்கைள் ைற்றும் அதிசயங்கள்
கசய்து எகிப்ப்திலிருந்து ககாண்டுைந்தார் என்பளத (அடிளைத்தனத்திலிருந்து விடுவித்தளத )நிளனவுகூறுதல்.
3. கதைன் அைர்களுக்கு பாலும் கதனும் ஓடுகிற கதசத்ளத ககாடுத்தார் என்பளத நிளனவுகூறுதல். (ைகிளையான
நிகழ்காைம் ைற்றும் எதிர்காைம்)
அைர்கள் தங்களுளைய முதற்பைளன பலிபீைத்தண்ளையில் ககாண்டு ைந்து எப்படி நன்றி கசால்ை கைண்டும் என்று
எதிர்பார்த்தார்.
இளத தான் கதைன் இன்றும் நம்மிைத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் அல்ைைா?
உங்களுளைய கைந்த காை ைாழ்க்ளகயில் இருந்த அடிளைத்தனைான பாைங்களிலிருந்து நீங்கள் எப்படி ைந்தீர்கள்?
நம்பிக்ளகயில்ைாைல் இருந்த சூழ்நிளைகளில்! உங்கைால் ைாறகை முடியாது என்ற சூழ்நிளைகளில்! கதைன் தைது
ஓங்கிய புயத்தினாலும் பைத்த கரத்தினாலும் தம்முளைய குைாரளன ககாண்டு நம்ளை இரட்சித்தார் என்பளதயும்!
உங்களை எப்படி அைருளைய குடும்பத்தில் தம்முளைய பிள்ளையாக கசர்த்தார் என்பளதயும் நிளனவுகூறுங்கள்!
இப்கபாது அைருளைய இராஜ்ஜியத்தில் உங்களுக்கு ைகிளையான ைாழ்க்ளகளய தந்தளதயும் இந்த பூமியில் ைாழும்
ைாழ்க்ளகக்கு பிறகு அைர் நைக்கு ைாக்குத்தத்தம் கசய்த உண்ளையான கதசைான பரகைாகத்திற்கு அளைத்து கசல்ைார்!
இளை எல்ைாைற்றுக்கும் நீங்கள் நன்றியுணர்கைாடு இருக்கீறீர்கைா? உங்களுளைய நன்றியுணர்ளை கதைனுக்கு
காண்பிக்கிறீர்கைா? உங்களுளைய முதற்பைன்கள் ைற்றும் தசைபாக காணிக்ளககளை கதைனுக்கு கசலுத்துகிறீர்கைா?
அல்ைது சுயநைைாக உங்களுக்காக எல்ைாைற்ளறயும் ளைத்துக்ககாள்கிறீர்கைா?
உங்கள் ைார்த்ளதகைால் கதைனுக்கு கைந்தகாைம் நிகழ்காைம் ைற்றும் ைாக்குத்தத்தம் பண்ணிய எதிர்காைத்திற்காக நன்றி
கசலுத்துகிறீர்கைா?
கதைனுளைய கரத்தால் கசய்த நன்ளைகளுக்காக நன்றி கசலுத்த கற்றுக்ககாள்ளுங்கள்.
நாம் நன்றியில்ைாைல் நைந்து ககாள்ளும் கபாது என்ன கநரிடும்? நாம் ைனந்திரும்பும் ைளரக்கும் கதைனுளைய கரம்
நம்ளை கநருக்கி நைக்கு விகராதைாக இருக்கும்!
உபாகைம் 31:14-23
ைனந்திரும்பாத இஸ்ரகைல் ஜனங்களுக்கு என்ன கநரிடும் என்று கதைன் கைளிப்படுத்துகிறார்! அைர்களுக்கு ஒரு
பாைளை ககாடுத்து கதாைர்ந்து நன்றியுள்ைைர்கைாக இருக்கவும் ைனந்திரும்பவும் உதவி கசய்தார்!
உபாகைம் 32ல் உள்ை பாைளை தியானியுங்கள்.
உங்களுளைய கைந்த காைம், கதைன் எப்படி உங்களை விடுவித்து இதுைளர உங்களுக்கு ககாடுத்த ஆசிர்ைதங்கள் ைற்றும்
நிச்சயைாய் எதிர்காைத்தில் எளதகயல்ைாம் கபற்றுக்ககாள்வீர்கள் என்பளதயும் ஒரு களதயாக எழுதுங்கள். கதாைர்ந்து
அளத படித்து கதைனுக்கு நன்றி கசலுத்துங்கள்.
கதைனுக்கு நன்றியுணர்ளை காட்டும் விதைாக உங்கள் காணிக்ளக, விதளைகள் ைற்றும் ஏளைகளுக்கு உதவுதற்காக
அதிகதிைாக ககாடுங்கள்!
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கயாசுைா 6
கைாகசவுக்கும் கதைனுக்கும் முன்பாக இஸ்ரகைல் ஜங்கள் முறுமுறுத்தது நிளனவிருக்கிறதா?
உபாகைம் 1:27,28
அந்த கநரத்திலும் கதைன் அைர்களுக்கு மிகவும் கபாறுளையாகவும் சாந்தைாகவும் பதில் அளித்தார்.
பத்து ைாளதகைால் எகிப்து ஜனங்களை ைாதித்தது, கசங்கைளை இரண்ைாக பிைந்தது, எகிப்தின் இராணுைங்களை
அழித்தது, ைானத்திலிருந்து ைன்னாளை ைரைளைத்து அைர்களுக்கு உணைளித்தது, கன்ைளையிலிருந்து தண்ணீர்
ைரைளைத்தது..... கபான்ற அகநக அற்புதங்களை கதைன் அைர்களுக்கு கசய்திருந்தும் ைாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ை
கதசங்களின் ைதில்களை பார்த்ததும் அைர்கள் பயந்து கபானார்கள்.
அைர்கள் பார்த்து பயந்த கதசங்களில் முதைாைது கதசத்திற்கு கதைன் அைர்களை அளைத்து ைந்தார்! கதைன்
அைர்களுக்காக யுத்தம் கசய்ைார் என்பளதயும் இஸ்ரகைல் ஜனங்கள் கைறும் அந்த கதசங்களை ளகப்பற்ற கைண்டும்
என்பளதயும் காண்பிப்பதற்காக அப்படி கசய்தார்.
அைர்கள் ஏழு நாட்கள் அந்த ைதில்களை சுற்றிைந்து, ஏைாைது நாள் தங்கள் சத்தத்ளத உயர்த்தியதால் கதைன் ைானம்ைளர
உயர்ந்திருந்த சுைர்களை விை கசய்தார்! எது அந்த ைதில்களை விை கசய்தது?
அைர்கள் சுற்றி ைந்ததாைா? அைர்கள் சத்தத்ளத உயர்தியதாைா? அல்ைது நம்ைால் பார்க்க முடியாத கதைனுளைய
கரத்தாைா?
கதைனுளைய கரத்தினால் தகர்க்க முடியாத எதாைது ைதில்கள் இருக்கிறதா?
இந்த நிகழ்ச்சி நைந்து பை நூற்றாண்டுகளுக்கு பின்பு,

நீங்கள் இன்று எப்படிப்பட்ை ைதில்களுக்காக பயப்படுகிறீர்கள்? உங்கள் பட்ைணங்களில் எந்த இைங்களில்
கதைனுளைய நற்கசய்திளய அறிவிக்க முடியாது என்று நிளனக்கிறீர்கள்?
எப்படிப்பட்ை ைனிதர்களுக்கு ைசனங்களை புகுத்த முடியாது மிகவும் கடுளையான கரியம் என்று நிளனக்கிறீர்கள்?
இப்படி நிளனப்பதால் அந்த ைனிதர்களையும் கதைளனயும் தாைறாக புரிந்து ககாண்டிருக்கிறீர்கள் என்று தான் அர்த்தம்!
இதனால் கதைன் மிக கபைவீனைானைர் அைரால் அந்த சுைர்களை உளைக்க முடியாது என்று கசால்கிறீர்கள்!
இப்படி நிளனப்பதால் நீங்கள் கதைளன அைைதிக்கிறீர்கள் அல்ைைா? இது தான் நாம் கதைனுக்கும் கசய்யும் மிக
கைாசைான காரியைாகும்! ஆனால் அதற்கு பதிைாக கதைனால் இந்த காரியத்ளத கசய்ய முடியும் இந்த ைதில்களை
அைரால் உளைக்க முடியும் என்று முழுளையாக நம்பும் கபாது நாம் கதைளன ைகிளைப்படுத்தி அைளர
கனப்படுத்துகிகறாம்! அதனால் நாம் நம்புைளத அைர் ைாய்க்க கசய்ைார்!
நீங்கள் கதைனுக்கு சாட்சியாக இருக்கப்கபாகும் காரியங்களை எழுதி அதற்காக கஜபம் கசய்யுங்கள். நாம் எழுதி அந்த
காரியங்களை கதைன் ைாய்க்க கசய்யும் கபாது அளத எழுதி அடுத்த ைரும் தளைமுளறகளுக்கு ககட்டு அைர்களும் இந்த
விசுைாசத்தில் ைைர உதவி கசய்யுங்கள்.
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கயாசுைா 10:1-14
ஐந்து எகைாரிய இராஜாக்கள் தங்கள் கசளனகளை கசர்த்துக் ககாண்டு இஸ்ரகைல் ஜனங்களுக்கு எதிராக கபாரிட்ைார்கள்.
கதைனுளைய பயம் ைற்றும் அைர் எப்படி தாம் ைாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ை இைத்திலுள்ை ஜனங்களை அனுப்பி
இஸ்ரகைல் ஜனங்களுக்கு எப்படி உதவினார் என்பளத பாருங்கள். அந்த கதசத்திலுள்ை ைக்கள் ஒன்றாக கசர்ந்து
இஸ்ரகைல் ஜனங்களை கஜயித்துவிைாைாம் என்று நிளனத்திருக்கைாம்!
கிபிகயானியர்களுளைய இைம் மிகவும் முக்கியைானதாகவும் ைற்ற பட்ைணங்களைவிை கபரியதும் அைர்களிைத்தில்
திறளையான கபார்வீரர்கள் இருந்தும், தங்கள் ைசித்து ைந்த இைத்ளத இஸ்ரகைல் ஜனங்களிைத்தில் ஒப்புக் ககாடுத்து
மிகவும் ஞனைாக நைந்து ககாண்ைார்கள். (கயாசுைா 10:2)
அந்த ஐந்து இராஜாக்களும் கிபிகயானுக்கு எதிராக கபாரிடும் கபாது கிபிகயானியர்கள் கயாசுைாவினைத்தில் உதவி
நாடினார்கள்.
கயாசுைா அளத ஏற்றுக் ககாண்டு தம்முளைய பளைகளை கசர்த்து எதிரகளுக்கு கநராக புறப்பட்ைான்.
உைனடியா கதைன் கயாசுைாகைாடு கபசி “அைர்களுக்கு பயப்பைாகத அைர்களை உன் ளகயில் ஒப்புக்ககாடுத்கதன்.
அைர்களில் ஒருைனுன் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்தி நிற்பதில்ளை” என்றார். நாம் எப்கபாகதல்ைாம் கதைனுளைய
காரியத்ளத கசய்ய நிளனத்து அளத கதாைங்குகிகறாகைா, அது எவ்ைைவு கடினைானதாக இருந்தாலும் கதைன் நம்
பக்கத்திலிருந்து நைக்கு கைற்றிளயத் தருைார்.
எப்படி இஸ்ரகைல் ஒரு சிறு கதசைாக மிகவும் குறுகிய பளைகளைக் ககாண்டு அந்த ஐந்து கதசங்களை கைல்ை
முடிந்தது? கதைன் நைக்காக கபாரிடும் கபாது எதுவும் முடியாதது அல்ை!
அது யுத்தத்ளத கைன்றது கயாசுைாவுளைய ைல்ைளைகயா அல்ைது அந்த பளைகளுளைய ைல்ைளைகயா கிளையாது.
கதைனுளை கரம் அளத கைன்றது!
முதைாைது அந்த கதசங்களுளைய பளைகளுக்கிளைகய கதைன் குைப்பத்ளத ஏற்படுத்தினார் அதானால் ஓடிப்
கபானார்கள். (ைசனம் 11)
இஸ்ரகைல் ஜங்களுளைய எதிரிகளிைத்தில் யார் கபாராடியது? இது கதைன் அைர்களுக்காக இயற்ளகளய ககாண்டு ஒகர
முளற கபாராடியது கிளையாது. கதைன் எப்படி அைர்களை இயற்ளகளய ககாண்டு இஸ்ரகைல் ஜனங்களுளைய
எதிரியான மிகவும் ககாடிய கதசங்களுைன் கபாராடினார் எப்படி அந்த கதசங்களை அழித்தார் என்பளத ைாசித்து
கதைனுளைய அற்புதைான ைழிகளுக்காக அைளர துதியுங்கள்! அைருளைய இரட்சிக்கும் கரத்ளத விசுைாசித்தி நம்பிக்ளக
ளையுங்கள்.
கயாசுைா 10:12-15
இத்துைன் அந்த களத முடிைளையவில்ளை. கதைனின் அற்புதைான கசயல்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.
அகைாரியர்களுைன் கபாரிட்டு கைர்றிகபறுைதற்கு கயாசுைாவிற்கு அதிக கநரம் கதளைப்பட்ைது. அதனால் சூரியண்
அஸ்தமிப்பதற்கு அதிக கநரம் ககட்ைார்! இந்த ஒரு காரியம் யாராலும் கற்பளன கசய்ய முடியாது. ஆனால்
கயாசுைாவிற்கு கதரியும் கதைனால் இந்த கைாத்த உைகத்ளதயும் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று. கயாசுைாவின்
கஜபத்ளதப் பாருங்கள் அைர் எப்படி இஸ்ரகைல் ஜனங்களுக்கு முன்பாக கஜபித்தார் என்று. அைர் கதைகன உங்கைால்
முடிந்தால் இளத கசய்யுங்கள் என்று கசால்ைவில்ளை! கதைன்கைல் அைர் ளைத்திருந்த ளதரியளத பாருங்கள்! கதைன்
கயாசுைாவின் விசுைாசத்ளதயும் ளைராக்கியத்ளதயும் பார்த்து பிரியப்பட்டு அந்த நாளில் 12 ைணிகநரத்ளத கூட்டினார்!
கதைன் எப்படி அளத கசய்தார்? அது எப்படி நைந்தது என்று நைக்கு கதரியாது ஆனால் ஒரு காரியம் உறுதியானது அங்கக
ஒரு அற்புதம் நைந்தது! நாம் ைழிபடும் கதைனால் இந்த கைாத்த ைானம் ைற்றும் பூமிளயயும் கட்டுப்படுத்த முடியும்!
கதைன் கைல் நம்பிக்ளக ளைத்து (கயாசுைாளை கபால்) மிக ளதரியைாக நம்முளைய சிந்தளனளயயும்
கயாசளனகளையும் தவிர்த்து கதைனிைத்தில் ககட்கபாம்!
உங்களுளைய அற்புதங்களின் கஜபப்பட்டியளை எழுதுங்கள்.
கதைன் உங்களுக்கு அளத ஏற்கனகை தந்துவிட்ைார் என்று விசுைாசியுங்கள் (ைாற்கு 11:24)
கதைன் பதிைளித்த கஜபங்களை எழுதி கதைளன ைகிளைபடுத்துைதர்காக ைற்றைர்களிைம் பகிந்து ககாள்ளுங்கள்.

13 – வோக்குத்த்ேங்கடள நிடறதவற்றுகிற தேவன்
இேற்கு பின்னோல் கற்றுக்வகோண்ை ோைங்களில் நோம் தேவனின் வோக்குத்ேத்டேப் ற்றிப் டித்தேோம். அந்ே வோக்குத்ேங்கள்
நமக்கு மிகமிக வ ரியடவகளோக இருந்ேன. இப்த ர் ட்ை வோக்குத்ேங்கள் நமக்குள் ஒரு சந்தேகத்டே எழுப்பும்.
கர்த்ேரோல் இவ்வளவு வசய்ய முடியுமோ?
கர்த்ேர் தமல் விசுவோசம் டவக்கிறவர்கள் தேவனுடைய வோக்குத்ேங்கள் அவர்களுடைய வோழ்க்டகயில் நிடறய நைந்தேறி
இருப் டே உணர்ந்த்ஹு இருப் ோர்கள். அப் டிதய தயோசுவோவும் ஒரு அபூர்வமோன விசுவோசியோக இருந்ேோன். அவடன
சுற்றி அடனவருதம கர்த்ேர் தமல் அவிசுவோசமோக இருந்ே த ோதிலும், அவன் எழுந்து மக்களுக்கு விதரோேமோக த ோய்
கர்த்ேடர விசுவோசித்து, அவிசுவோசிகளுக்கு சவோல் விட்ைோன். தயோசுவோ விசுவோசித்ேப் டிதய கர்த்ேரின் வோக்குத்ேத்ேங்கள்
நிடறதவறியது.
எகிப்தில் இருந்து அவர்களுக்கு வோக்குத்ேத்ேம் வசய்யப் ட்ை ோலும் தேனும் ஓடுகிற கோனோன் தேசத்திற்கு கர்த்ேர்
அவர்கடள கூட்டிச் வசன்றோர். அவர்கள் வனோந்திரத்தில் கோனோன் தேசத்திற்கு வவகு அருகில் இருக்கும் த ோது 12
உளவோளிகடள கோனோன் தேசத்திற்குள் உளவி வர அனுப்புமோறு தமோதசக்கு கர்த்ேர் வசோன்னோர். அவர்கள் த ோய் அந்ே
இைத்தில் ோலும் தேனும் ஓடுகிறடே கண்ைோர்கள். அவர்களில் 10 த ர்களுக்கு, இந்ே இைத்டே டகப் ற்ற உேவுவோர் என்ற
விசுவோசம் இல்லோமல் இருந்ேது. ேோன் வகோடுத்ே வோக்குத்ேத்டே கர்த்ேர் நிடறதவற்றுவோர் என்ற விசுவோசம்
தயோசுவோவுக்கும் கோதலபுக்கும் மட்டுதம இருந்ேது. அந்ே 10 த ரும் இஸ்ரதவலடரயும் கலங்கடித்து நோம் அந்ே நோட்டுக்கு
வசன்றோல் நிச்சயமோக ஏனோக்கின் குமோரரின் டகக்கு அழிந்து விடுதவோம் என்று வசோல்லி தேவனுக்கும், தமோதசவுக்கும்
எதிரோக நின்றோர்கள்.
எண்ணகமம் 14:6-9
தயோசுவோவுக்கும், கோதலபுக்கும் தேவன் தமல் எவ்வளவு விசுவோசம் இருந்ேது என்றோல், அவர்கள் விசுவோசமற்ற
தகோடிக்கணக்கோன இஸ்ரதவலர் முன்தன நின்று கர்த்ேர் தமலும் அவருடைய வோக்குத்ேத்தின் தமலும் அவர்களுக்கு இருந்ே
அடசக்க முடியோே விசுவோசத்டே டறச்சோற்றினோர்கள்.
கர்த்ேரின் விசுவோசிகளோன தயோசுவோ மற்றும் கோதலட ோர்த்து சந்தேோஷமடைந்ேோர் ஆனோல் அவிசுவோசிகள் மீது தகோ ம்
வகோண்ைோர். அேனோல் அவர்கள் ோடலவனத்தில் 40 நோட்கள் சுற்றி அடலந்து அழியதவண்டுவமன்று சோ ம்வகோடுத்ேோர்
தயோசுவோ மற்றும் கோதலப் மட்டுதம வோக்குத்ேத்தின் பிரதேசத்திற்குள் நுடழய முடிந்ேது. பின்பு தேவன் தயோசுவோவிற்கு
இந்ே ஒரு பிரமோணத்டே வகோடுத்ேோர்.

14 கபைனற்றைளன கதர்ந்கதடுத்து கர்த்தரின் ைல்ைளையான கரங்களைப் பற்றி ஜனங்களுக்கு கைளிப்படுத்துகிறார்
கர்த்தர் எப்கபாதுகை கபைவீனைானைளனகயா அல்ைது சாதாரண ைனிதளனகயா கதர்ந்கதடுத்து, அைர்கள் மூைைாக
கர்த்தரின் ைகிளைளய கைளிப்படுத்துகிறார். ஏகனன்றால் கதைனுகைௌய நாைத்திற்கு புகழ் உண்ைாகக்கைைது என்று.
இளைஞனான தாவீளத கதர்ந்கதடுத்து இராட்சதரான ககாலியாத்ளத ககான்று கபலிஸ்த்தருக்கு எதிராக கபாளர
முறியடிக்க கசய்தார்.
இளைஞனான சாமுகைளை பயன்படுத்தி ஏலீ ைற்றும் அைருளைய குடும்பத்ளதப் பற்றி தீர்க்கதரிசனம் கசய்தபின்,
இஸ்ரகைளையும் ைழிநைத்திச் கசன்றார்.
அகநக தீர்க்கதரிசிகள் கைகு சாதாரன ைக்கைாக இருந்தாலும், அைர்கள் மூைைாக அைவுக்கு அதிகைான தீர்க்கதரிசனம்
கசால்லியும், நம்பமுடியாத அற்புதங்களை கசய்தார்.
கைாகசயினால் சரியாக கபசக்கூைாது. இருந்தாலும் அைளர உபகயாகித்து ைகா ககாரைான எகிப்ளத கால் முைங்க
கசய்தார். பட்டியல் நீண்டுககாண்கை கபாகிறது.... (எபிகரயர் 11 படித்து பாருங்கள், இன்னும் அதிகைாக புரியும்)
நியாதிபதிகள் 6:1-6
இஸ்ரகைைரின் பாைங்களின் நிமித்தம் அைர்களை கர்த்தர் மீதியானியரிைம் ஒப்பளைத்தர் மீதீயானியர் மிக
ைல்ைளையுயைர்கள் அைர்கள் இஸ்ரகைைளர அதிகைாக ககாடுளைப் படுத்தியதால் இஸ்ரகைைர் ைளைகளிலும்,
கிளககளிலும் ஒளிந்து ககாள்ை இைம் பண்ணினார்.
மீதியானியரின் ககாடுளையினால் இஸ்ரகைைர் துன்பப்பை கநர்ந்தளத பாருங்கள்!
இந்த ககாடுளை தாங்க்க முடியாைல் அைர்கள் க்ர்த்தளர கநாக்கி கதறி அழுத கபாது, அைர்களை விடிவிக்க கிதிகயாளன
கர்த்தர் அனுப்புகிறார்.
நியாதிபதிகள் 7
இந்த ைசனங்களை படிக்குஒம் கபாது. கர்த்தர் எப்படி கிரிளய கசய்கிறார் என்று ஆயிரைாயிரம் இஸ்ரகைைர்கள் ஒன்றாக
கூடி மீதியானியரிைம் கபார் கசய்ய தயாராகும் கபாது, கர்த்த அைர்களை நிறுத்தி 300 கபர் ைட்டும் கிதிகயானுைன்
கபாருக்கு கசன்று, கணக்கில்ைாத மீதியானியரிைம் கபார் கசய்ய கசால்லுகிறார். கர்த்தர் எதற்கு நிளறய இஸ்ரகைைளர
திரும்பி கபாகச் கசால்லுகிறார். கயாசியுங்கள் மிகப்கபரிய கசளன ஒன்றாக கசர்ந்து, கபாரில் கைற்றிப் கபற்றால், அந்த
கபருளை கசளனளயகய கசரும், கர்த்தளர அல்ை; ஏகனன்றால் கர்த்தகர யுத்தம் கசய்து கைற்றிளயப் கபற்றார்!
கதைனுக்கக ைகிளை கசர அைர் இப்படிச் கசய்தார்.
300 கபளர ககாண்ை கசளன, கணக்கில்ைாத வீரர்களை
ககாண்ை கசளனளய கதாற்க்கடிப்பபது, நிளனத்துக் கூைப் பார்க்க முடியாத விஷயைாக இருக்கிறது. உைகப் பிரகாரைாகப்
பார்க்க்கும் கபாது இப்படி முடியும் என்பளத நிளனத்துக் கூைப் பார்க்க முடியாது!
கதைன் அைர்களுக்கு ககாடுத்த ைாக்குத்தத்ளத நிளனத்து பாருங்கள்.
உபாகைம் 1:29-30இன்னுைாக இங்குப் பார்க்கிகறாம், எப்படி கர்த்தர் ந்ம்கைௌளைய கபைவீனங்களை புரிந்து ககாண்டு,
நம்ளை திைப்படுத்துகிறார் என்பளத ைறுபடியும் படியுங்கள்
நியாதிபதிகள் 7:9-16, 9-12
அப்கபாது கிதிகயான் எழுந்து மீதியானியரின் முகாமிற்கு கபாய், பார்த்து, கர்த்தர் கசான்னளத நிளனவுகூர்ந்து கபைன்
கபற்றான்!
ைசனம் 13-15
பாருங்கள் கதைன் எப்படி கைளை கசய்கிறார். கதைன் எதிரிகளின் ைனதில் கனவுகளை ளைத்து அைர்களை
பயங்ககாள்ை ளைக்கிறார்! கிதிகயான் அந்தக் கனளைப் பற்றி மீதியானின் வீரர்கள் கபசுைளதயும், அதன் அர்த்தத்ளதயும்
ககட்டு, கர்த்தர் இஸ்ரகைல் ஜனங்களை கைற்றிப் கபற ைல்ைளையாய் கைளைச் கசய்கிறார் என்பளத அறிந்து ககாண்டு
அங்கககய, அப்கபாழுகத கர்த்தளர கதாழுது ககாண்ைான். அதுவுமில்ைாைல் 300 வீரர்களை கூட்டிக்ககாண்டு ளதரியைாக
கபாய் மிகப்கபரிய கசளனளய கைற்றிக் ககாண்ைான். (ைசனம் 22)

15 கர்த்தளர ைகிளை கசய்ய நிளனப்பைர்களின் ைாழ்க்ளகயில் அைருளைய கரம் கைளை ச் கசய்கிறது
எகசக்கியா யூதாவின் அரசனாக இருந்தான். இஸ்ரகைல் இரண்டு ராஜ்ஜியங்கைாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. யூதா
(கதற்கு ராஜ்ஜியம் எருசகைளை தளைநகரைாக ககாண்டிருந்தது) ைற்றும் இஸ்ரகைல் (ைைக்கு ராஜ்ஜியம் சைாரியாளை
தளைநகரைாக ககாண்டிருந்தது) எகசக்கியா அரசாண்ை புதிதில், அசீரியா இஸ்ரகைளை முற்றுளகயிட்டு நாட்ளை
அழித்து நிளறய இஸ்ரகைைளர பிளனக் ளகதிகைாக ககாண்டு அசீரியாவுக்கு கபானான். இது இரண்டு ராஜாக்கள் 18ன்
முன் பகுதியில் பார்க்கிகறாம்.
அசீரியா மிக்க பைசாலிகைாகவும் ககாடூரைானைர்கைாகவும் இருந்தார்கள். ககாடுளைக்கு கபர்
கபானைர்களுைாக இருந்தார்கள், ைறுபடியுைாக யூதாளை முற்றுளகயிட்டு ளகப்பற்றப் பார்க்கிறார்கள். அைர்கள்
நிளனத்தார்கள் ஒரு சிறிய ராஜ்ஜியம் ளகப்பற்றுைது சுைபைானது என்று. ஆனால் அந்த சிறிய ைகத்துைைான கதைளன
ைணங்குகிறது என்பளத அைர்கள் புரிந்து ககாள்ைவில்ளை.
2ராஜா 18 :17, 19:37 படித்துப் பாருங்கள்
அசீரியர்களின் கடிதத்ளத பார்த்தவுைன் எகசக்கியா என்ன கசய்தான் என்று பாருங்கள்! அைனுக்கு மிகவும் பயைாக
இருந்தது ஆனாலும் அைன் சர்ைைல்ை கதைனிைம் அளைக்கைம் ககாண்ைான். அைனுளைய கஜபத்ளதப் படியுங்கள் 2
இராஜா 18:14-19. கைறு எந்த ராஜ்ஜியத்தின் கதைர்களும் அசீரிய ராஜாவின் ளகயிலிருந்து அைர்களின் ராஜ்ஜியத்ளத
காப்பாற்ற முடியவில்ளைகயன்று அசீரியர்கள் கபருளை பாராட்டிக் ககாண்டிருந்தார்கள்! அதனால் யூதா ராஜ்ஜியத்தின்
ைக்களிைம் எகசக்கியா நம் கர்த்தர் நம்ளை விடுவிப்பார் என்று கசான்னால் அளத நம்ப கைண்ைாம் என்று அசீரியர்
அைர்களை பயமுறுத்திக் ககாண்டிருந்தார்கள்.
ஆனால் அந்த அசீரியர்கள் கதைர்கள் என்று அளைக்கப் பட்ைைர்கள் கைறும் ைரம் ைற்றும் கல் என்று
எகசக்கியாவிற்கு கதரிந்திருந்தது. படியுங்கள் ைசனம் 18.
எகசக்கியா ைணங்கிய சர்ை ைல்ை கதைனிைம் அைன் ககட்டுக்ககாண்ைது என்னகைன்று கைனியுங்கள், ைசனம்
19. எகசக்கியாவின் கஜபம் எப்படியாக இருந்தது என்றால் கதைன் அைர்களை காப்பாற்றப் கபாைது அைனுளைய
நைத்திற்காககைா அல்ைது ஜனங்களின் நைனுக்காககைா இல்ைாைல் கதைனின் நாைத்தின் ைகிளைக்காககை ைாத்திரம்!
கைனியுங்கள் எப்படி கஜபிக்கிறார்கள் என்று ைசனம் 19 அைர்களை பயமுறுத்திய அசீரியர்களை கர்த்தர் எதிர்த்து
கபாராடி அைர்களுக்கு விடுதளை ககாடுத்து எல்ைா ராஜ்ஜியங்களும் இளதப் பற்றி அறிய கைண்டும் என்றும் உணர
கைண்டும் என்பகத அைர்களின் குறிக்ககாள்!
முழு ராஜ்ஜியமும் பயமுறுத்திய கபாதும் தாவீது கூை ககாலியாத்ளத முறியடிக்க இப்படி தான் ஆளசப்பட்ைான்.
கர்த்தரின் நாைம் ைட்டுகை ைகிளைப்பை கைண்டும் என்று நாம் விரும்பினால் நாம் ககட்டுக்ககாண்ை கஜபத்ளத
நிச்சயைாக நிளறகைற்றூைார், அைருளைய நாைம் ைகிளைப்பை!
நீங்கள் எப்படி கஜபிக்கிறீர்கள்? உங்கள் கஜபம் உங்கள் சந்கதாஷத்திற்காகவும் உங்கள் ைகிளைக்காகவும்
இருக்கிறதா?
கர்த்தர் ைனிதளன பளைத்த கநாக்ககை அைளர ைகிளைப்படுத்த கைண்டும் என்பதற்காக தான் என்பளத
நிளனத்துப் பாருங்கள் (ஏசா 43:7) கர்த்தரின் ைகிளைளய நாடும்கபாது நம்ளை பளைத்தைரின் கநாக்கத்ளத பூர்த்தி
கசய்கிகறாம்.
இந்த விசுைாசைான கஜபத்ளத எகசக்கியா கஜபித்த பின்பு கர்த்தர் ஏசாயா தீர்க்கதரிசிக்கு ஒரு கசய்திளய
அனுப்புகிறார் ைசனம் 22,23 மிகவும் முக்கியைான கசய்தியாகும்.
கர்த்தர் கசால்லுகிறார் அசீரியர், எகசக்கியாளைகயா, யூதா ராஜ்ஜியத்ளதகயா அைைானப் படுத்தவில்ளை.
ஆனால் அைர்களின் பயமுறுத்துதல் கதைாதி கதைளன நிந்தித்து தூஷிப்பதாகும். கதைளன தூஷிப்பது அைருக்கு சகிக்க
முடியாததாக இருக்கிறது.
தூஷிப்பது ைகிளைப் படுத்துைதற்கு எதிராக இருக்கிறது. யாகரல்ைாம் அைர் நாைத்ளத தூஷிக்கிறார்ககைா
அைர்களை கதைன் அழித்துப் கபாடுகிறார். ஆனால் அைர் நாைத்ளத ைகிளைப் படுத்துபைர்களை தூக்கி எடுத்து
பாதுகாக்கிறார்.
அைளர தூஷிக்கிறைர்களுக்கு எதிராக அைர் தன் ளகளய உயர்த்துகிறார். கதைனின் பைத்த கரம் எகனன கசய்த்து
என்று பாருங்கள்:
ைறுபடியும் படியுங்கள் ைசனம் 32-37

அசீரியர் ளகயில் இருந்து யூதாவுக்கு விடுதளை தருைதாக ைாக்குத்தத்தம் பண்ணிய கதைன் அன்று
இரகை அளத கசய்தார்! ஒகர ஒரு கதைதூதன் 185000 பராக்கிரைசாலிகைான வீரர்களை அசித்துப் கபாட்ைான்!
எகசக்கியாவும் அைர் கசளனயும் அைர்களை எதிரிைளிைமிருந்து பாதுகாத்துக் ககாள்ை ஓறுகை கசய்ய
கதளையில்ளைைல் கபாயிற்று, அைர்கள் தங்களுளைய ைாளை உயர்த்தி கபார் கசய்யக்கூைாைல் கபாயிற்று!
இகதல்ைாம் கர்த்தருளைய பைத்த கரத்தால் நைந்து முடிந்தது! களத இகதாடு முடிந்து கபாகவில்ளை. ராஜா
சனககரிப்பும் தன்னுளைய கசாந்த ைகனால் ககாள்ைப் பட்ைான். பாருங்கள் கதைன் எப்படி ஒரு ைழிளய
கண்டுபிடித்தார். அைன் தன் கைவுளை ைணங்கிககாண்டிருக்கும் கபாது அைளன ைாைால் கைட்டிப் கபாட்ைார்கள்.
அைன் விசுைாசித்த கைவுள் அைனுக்கு ஒரு சிறு ராஜ்ஜியத்ளத ளகப்பற்றவும், அைனுளைய உயிளர அைன் ைகன்
களிைமிருந்து காப்பாற்றி ககாள்ைவும் உதவிகசய்யவும் இல்ளை.
நீங்கள் கர்த்தர் கைல் முழு விசுைாசம் ளைத்திருக்கிறீர்கைா? உங்களுக்கு கர்த்தளர தவிர கைறு எதின் கைைாைது
பயம் இருக்கிறதா? உங்களுளைய ைாழ்க்ளகயின் அடிப்பளை கநாக்கம் கதைளன ைகிளைப்படுத்துைதற்காக
இருக்கிறதா?
நம்முளைய கஜபம் கதைளன ைகிளைப்படுத்துைதில் கநாக்கைாக இருக்கிறதா? எகசக்கியாளைப் கபாை கஜபம்
கசய்து பாருங்கள், கர்த்தர் எப்படி கைளை கசய்கிறார் என்று!

16 கர்த்ேருடைய கரம் மிகப்வ ரிய எழுப்புேடல வகோண்டுவரும்
II நாைாகைம் 30
இஸ்ரகைல் கதசைானது இரண்ைாக பிரிந்த்து, ைைக்கில் இஸ்ரகைைாகவும் கதற்கில் யூதாைாகவும் பிரிந்தது.
கரககாகபயாம் என்னும் அரசனால் இஸ்ரகைல் ஜன்ங்கள் விக்கிரகராதளன கசய்யத் கதாைங்கினாரகள். யூதா கதசம்
தாவீதின் சந்த்தியாரால் கதாைர்ந்து ஆைப்பட்ட்து. ஆகாஸ் என்னும் அரசன் யூதாவின் ராஜாக்களிகைகய மிகவும்
கைாசைானைனாக இருந்தான். அைம் யூதாவின் ஜன்ங்களை விக்கிரகராதளனக்கும் ைற்ற தீயைழிகளிலும் ஈடுபை
கசய்தான். ஆனால் அைனுளைய ைகன் எகசக்கியா கதைளன முழு இருதயத்கதாடு அன்பு கசய்து முற்றிலும் ைாறுபட்டு
இஸ்ரகைல் ஜன்ங்களை ைறுபடியும் கதைனிைைாக திருப்பி ஒரு எழுப்புதளை ககாண்டு ைந்தான்.

எகசக்கியா அரசாண்ை ஆறாம் ஆண்டில், இஸ்ரகைல் ஜன்ங்கள் அசீரியர்கைால் அழிக்கப்பட்டு சிைளர
ககாண்டுகபானார்கள் சிைளர அந்நாட்டிகைகய விட்டு கசன்றார்கள் (II இராஜா 18:10). அந்த ஜனங்கள் கதைளன விட்டு
ைற்ற விக்கிரகங்களை ைழிபட்ைதால் இது நைந்தது (II இராஜா 17).
பை தளைமுளறகைாக யூதாவின் ஜனங்கள் பஸ்கா பண்டிளகளய ககாண்ைாைப் பைவில்ளை. எகசக்கியா ராஜா அந்த
பண்டிளகளய ககாண்ைாை விரும்பி ைற்ற நாடுகளில் இருந்த யூதாவின் ஜன்ங்களுக்கும் அறிவித்தான். அைனுளைய
எண்ணம் கைறும் யூதாவின் ஜனங்கள் ைட்டுைல்ை கைாத்த இஸ்ரகைல் ஜனங்களும் கதைளன ைழிபை கைண்டும் என்று
இருந்தது.
II இராஜா 30:10-14
சிை ஜன்ங்கள் எகசக்கியாவின் தூதுைர்களை ககலி கசய்தார்கள். ஆனல் சிைர் தங்கள் தாழ்ளைபடுத்தி எருசகைமிற்கு
கசன்றார்கள். ஆனால் கதைனுளை கரத்தினால் அைர்கள் ஒருைனப்பட்டு ராஜா கட்ைளையிட்ட்ளத கசய்தார்கள்.
எகசக்கியா இஸ்ரகைல் ைற்றும் யூதாவின் ஜனங்கள் கதைளன ைழிபைகைண்டுகைன்று தன்னுளைய முழு
இருதயத்கதாடு கசயல்பட்ைான். அது கதைனுக்கு பிரியைானதாக இருந்ததால் கதைனுளைய கரம் அைர்களை
ஒருைனப்பை கசய்து எகசக்கியாவின் திட்ைங்களை நிளறகைற கசய்தது.
அைர்களுளைய இருதயம் கதைனுளைய கரத்தால் நகர்த்தப்பட்டு எல்கைாரும் எருசகைமிற்கு ைந்து பஸ்க பண்டிளகளய
ககாண்ைாடி அைர்களுளைய விக்கிரகராதளனளய ஒழித்து பரிசுத்த இருதயத்கதாடு உண்ளையான கதைளன
ைழிபட்ைார்கள். அைர்கள் அந்த ககாண்ைாட்ட்த்ளத நீடிக்க கசய்தார்கள் (ைச 23).
நீங்கள் எவ்ைைவு கநரம் கதைளன ஆராதிப்பதில் கசைவிடுகிறீர்கள்? உங்களுளைய கைதைாசிப்பிலும் கஜபகநரத்திலும்
உற்சாகைாக இருக்கிறீர்கைா? சளப கூட்ைங்களுக்கு கசல்ைதில் சந்கதாசப்படுகிறீர்கைா? அல்ைது கைகு கநரைாக
இருக்கிறது என்று குளறகசால்லி பாரைாக உணருகிறீர்கைா? ஆனால் இந்த ஜன்ங்களுக்கு கைகு கதாளைவில் கசன்று ஒரு
ைாரம் கழித்து, அந்த கநரம் கபாதவில்ளைகயன்று ைறுபடியும் ஒரு ைாரம் அந்நிகயான்யத்தில் கசைவிைவிரும்பினார்கள்!
உங்களுளைய ைாழ்க்ளகயில், குடும்பத்தில், சளபயில் எப்படிப்பட்ை ஆவிக்குரிய எழுப்புதல் கதளைப்படுகிறது? அது
ஒருகைளை உங்களுளை விக்கிரகங்கைான கபராளச, அசுத்தம், உைகப்பிரகாரைான இச்ளசகள், சுயநைம், கபருளை
ஆகியளைகளை அழிக்க கைண்டியதாக இருக்ைாம். உங்களுளைய விசுைாசத்ளத ைற்றைர்களிட்த்தில் பகிர்ந்து ககாள்ை
கைண்டியதாகவும் இருக்கைாம். நீங்கள் அளத புதுபிக்க தயாராக இருக்கிறீர்கைா? கதைனுளை கரம் உங்களுளை
ைாழ்க்ளகயில் ைல்ைளையாக கசயல்பை நீங்கள் விரும்புகிறீர்கைா? நீங்கள் எழுப்புதளை உண்ைாக்க ஒரு ராஜாைாககைா
அல்ைது தளைைராககைா இருக்க கைண்டிய அைசியமில்ளை. நைக்கு இகயசு மிகப்கபரிய உதாரணாைாக இருந்து எந்த
பதவியும் இல்ைாத ஒரு சாதாரண ைனிதனாக ஒரு மிகப்கபரிய எழுப்புதளை உண்ைாக்கினார். ைற்ற்ைர்களுளை
ஆவிக்குரிய நிளைளயப் பார்த்து இருதயம் நகர்த்தப்பட்டு ஒரு எழுப்புதளை உண்ைாக்கினார்.
ைாற்கு 9:35-38
இகயசு ைற்றைர்களுளைய கதளைகளை பார்த்தகபாது அைருளைய ைனதுருகினார். உங்களுளை இருதயமும் கண்களும்
உங்களை சுற்றியுள்ை கதாளைந்து கபான ைக்களுளைய கதளைகளை காணும்படி திறக்கும்படி கதைனிைம் கஜபியுங்கள்.
அைர்களுளைய கபயர்களை எழுதி அைர்களுக்காக கதைனுளைய உதவிளய எடுத்துக் ககாண்டு உங்களை சுற்றியுள்ை
ைற்ற சீஷர்களுைன் கசர்ந்து ஒரு எழுப்புதளை உருைாக்குங்கள்.

17 கதைனுக்கு துதிகள் பாடி யுத்தத்ளத கைற்றிககாள்ளுதல்
2 நாைாகைம் 20:1-30 படிக்கவும்
கைாைாபியர்கள், அம்கைானியர்கள் ைற்றும் சிை மியுனியர்கள் கசர்ந்து யூதா கதசத்ளத தாக்கினார்கள். ஒரு மிகப்கபரிய
ராணுைம் ஒரு சிறிய நாட்ளை எதிர்த்து கபாரிட்ைது. கயாசபாத் அந்த கநரத்தில் யூதாவின் ராஜாைாக இருந்தான். கதைளன
நம்பி நைக்கிற ஒரு நல்ை ராஜாைாக இருந்தான். அைனுக்கு ஒரு அந்த ராணுைத்திைம் அர்ப்பணிப்பது அல்ைது எதிர்த்து
கபாராடி கதால்வி அளைைது என்ற இரண்டு ைாய்ப்புகள் தான் இருந்தது. ஆனால் அைர் அளத கசய்யாைல் கதைனுளைய
பைத்த கரத்திலிருந்து உதவி கபறுைதற்காக கஜபித்தார்.
2 நாைாகைம் 20:12-17 படிக்கவும்
கயாசபாத்தும் அைனுளைய ஜனங்கைான யூதா கதசத்தாரும் கதைன் அைர்களுக்கு எப்படி உதவுைார் எனறு
அறியாதிருந்தும், கதைனுளைய ைாக்குத்தங்களை நம்பினார்கள். ஏகனன்றால் அந்த மிகப்கபரிய ராணுைம் எதிர்த்த
கபாதும் கதைனுளைய ைாக்குத்தத்தங்களை நம்பி அதற்காக கதைளன ஆராதித்து துதித்தார்கள். கயாசபாத் எப்படிப்பட்ை
ராணுை ைழிநைத்துதளை அைன் ைக்களுக்கு ககாடுத்தான் என்பளத பாருங்கள்.
2 நாைாகைம் 20:21-23
அைர்கள் எப்படி யுத்தத்ளத கஜயித்தார்கள் என்பளதப் பாருங்கள்! பாைல்கள் பாடி கதைளன துதித்தார்கள். அைர்கள்
பாைல்களை பாடின கபாது கதைன் அந்த ராணுைத்ளத பதுங்கி தாக்கும்படி அம்கைான் ைற்றும் கைாைாப் புத்திரளர
ககாண்டு கதாற்கடித்தார். அைர்கள் ைத்தியில் குைப்பத்ளத உண்டு பண்ணி அைர்களுக்கு எதிராக அைர்ககை கபாரிடும்படி
கசய்து ஒருைளரகயாருைர் ககான்று கபாட்ைார்கள்!
நீங்கள் இப்படிப்பட்ை சைால்களை சந்திக்கும்கபாது என்ன கசய்வீர்கள்? கைளைப்படுவீர்கைா அல்ைது துதிப்பீர்கைா?
நீங்கள் கதைனிைம் கசன்றாலும் கூை உங்கள் கஜபம் எப்படி இருக்கும்? சந்கதகத்துைன் “கதைகன உம்ைால்
கசய்யக்கூடுைா.... என்று ககட்பீர்கைா அல்ைது முழுளையாக நம்புவீர்கைா? அந்த சூழ்நிளைகளில் கதைனுளைய
ைாக்குத்தத்தங்களை நிளனவுகூறுகிறீர்கைா?
கதைனுளைய ைாக்குத்தத்தங்களை விசுைாசிக்கிறீர்கைா? எந்கதந்த ைாக்குத்தத்தங்கள் உங்கள் ைாழ்க்ளகயில்
நைந்திருக்கிறது என்ன சாட்சி ககாடுக்கிறீர்கள்?
அடுத்த முளற ைாழ்க்ளகயில் கபாராைங்களை சந்திக்கும் கபாது கதைனுளைய ைாக்குத்தத்தங்களை நிளனவுகூர்ந்து அந்த
சைால்களைக் குறித்து கைளைப் பைாைல் கதைன்மீது நம்பிக்ளக ளைத்து, அைளர துதித்து, கதைன் உங்கள் ைாழ்க்ளகயில்
ைல்ைளையாக கிரிளய கசய்ைளதப் பாருங்கள்!

18 உங்களுளைய களத – உங்களுளைய ைாழ்க்ளகயில் கதைனுையச் கசயல்
சங்கீதம் 118
சங்கீதக்காரன், அைனுளைய ைாழ்க்ளக அனுபைத்ளத தான் நிளறய எழுதியிருக்கிறார். உங்கள் களதளய எழுதுங்கள் –
கர்த்தருளைய கரம் உங்களுளைய ைாழ்க்ளகயில் எப்படி கைளைகசய்தது? நீங்கள் எப்படி இரட்சிக்கப் பட்டீர்கள்? கைறு
என்கனன்ன அற்புதங்களை கர்த்தர் உங்களுளைய ைாழ்க்ளகயில் கசய்திருக்கிறார்?
எழுதிப் பாருங்கள் எப்படி கர்த்தரின் ைளறமுகைான கரங்கள் உங்களின் ைாழ்க்ளகயில் கைளை கசய்திருக்கிேது என்று
நியனத்து ைர்த்தயர துதியுங்ைள்.
இப்தபாது உங்ைள் வாழ்க்யையில் எயதகயல்லாம் சுயமயாை நியனக்கிறீர்ைள், எழுதுங்ைள்! தயாசித்துப் பாருங்ைள்
நம்முயடய ைடந்த நாட்ைளில் நமக்கு எத்தயனதயா விடுதயலையை கைாடுத்த ததவன் இப்தபாது இருக்கும்
மனபாரங்ைளில் இருந்து நம்யம விடுதயலயாக்கி நிச்சயமாை நமக்கு கவற்றியய தருவார்.
வரும் ைாலங்ைளில் வரப்தபாகிே கவற்றிையை நியனத்து ததவயன துதியுங்ைள். நிம்ைதியான ஒரு ைாழ்க்ளகளய
ைாழுங்கள்.
ைாற்கு 11:24

19 கர்த்தருக்கு கசளை கசய்கிறைர்களின் கதளைகளை எல்ைாம் அைர் சந்திக்கிறார்
கர்த்தருக்கு கசளை கசய்யகைண்டும் என்றால் அதற்கு நிளறய தியாகம் கசய்ய கைண்டும் ைற்றும் நம்முளைய
கதளைகளை சந்திக்க முடியாது என்று நிளறய கபர் தயங்கைாம்.
எலியா கைவுளுக்கு ஒரு உத்தைைான கசைகனாக இருந்தான். ககாபக்காரரும், எல்ைாைற்றிற்கும் ைாக்குைாதம் கசய்யும்
ஜனங்களுைான இஸ்ரகைல் ஜனங்கள் கூை இருந்து அைர்களுக்கு கபாதகம் கசய்ய கைண்டியதாகயிருந்தது. இது
ராஜாக்களின் கநரைாக இருந்தது. இ ஸ்ரகைல் இரண்டு நாைாகப் பிரிக்கப்பட்ைது. ைைநாடு இஸ்ரகைைாகவும் கதன்நாடு
யூதாைாகவும் இருந்தது. இந்த நாடுகள் பிரிக்கப்பை கதாைங்குைதற்கு முன்னகை இஸ்ரகைைர் கதைளன விட்டு பிரிந்து
விக்கிரக ஆராதளன கசய்யத் கதாைங்கி விட்ைார்கள் ( கன்னுக்குட்டிளய கதாழுைளத கபத்கதலில் கதாைங்கி
கயகராகபயாம் உற்பத்தி கசய்ை தாண் ைளர) இஸ்ரகைளை ஆண்ை எல்ைா அரசர்களிலும் மிக கைாசைான அரசன் ஆகாப்
அைன் தன் ைளனவியாகிய எசகபலின் கபச்சின் படிகய நைந்தான்.
இஸ்ரகைல் ஜனங்களுக்கு பாகாளை ைணங்க ைழிக்காட்டினான் ைற்றும் கர்த்தரின் தீர்க்கதரிசிகளை எல்ைாம்
ககான்றுகபாட்ைான். கர்த்தர் எலியாளை இப்கபர்ப்பட்ை நகரத்திற்கு இந்த கநரத்திகை ஜனங்களை ைறுபடியுைாக
கர்த்தரிைம் ககாண்டு ைருைதற்காக அனுப்புகிறார்.
உபாகைம் 32 கசால்லுகிறது கர்த்தளர புறக்கணிக்கிற ைற்றும் விக்கிரக ஆராதளண கசய்கிற கதசத்ளதயும், அைர் என்ன
கசய்ய கபாகிறார் என்று அந்த கதசத்ளத உட்படுத்துைது, ஒரு விதைான தண்ைளனயாக இருந்தது.
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கர்த்தருக்கு விக்கிரக ஆராதளன கசய்கின்ற ஜனங்கள் கைல் ககாபம் மூண்ைக் காரணத்தினால் மூன்று ைருைங்கள் ைளை
கபய்யாது என்றுச் கசான்னார். நீதிைாங்களையும், அநீதிைான்களையும் கர்த்தர் ஒன்றாக கசர்த்து தண்டிக்கப் கபாகிறாரா?
என்ன?
இல்ளை எலியாளை பராைரிக்க கர்த்தர் திட்ைம் கபாட்ைார். எப்கபாதுகை நைக்க முடியாத, நம்பமுடியாதபடி ஒரு
திட்ைத்ளத கர்த்தர் கசய்தார். எலியாளை ஒரு திட்ைத்ளத கர்த்தர் கசய்தார். எலியாளை ஒரு ஆற்றருகில் அளைத்துக்
ககாண்டுச் கசன்று ஒளியளைத்தார். ஏகனன்றால் அந்த ஆற்றில் இருந்து எலியா தண்ணீர் குடிப்பதற்காக ைற்றும்
காளையிலும் ைாளையிலும் காகங்கள் இளறச்சியும் அப்பமும் ககாண்டு ைந்துக் ககாடுக்க ஏற்பாடு கசய்தார் நம் கதைன்.
இளத யார் சளைத்திருப்பார்கள் ைற்றும் காகங்கள் எங்கிருந்து இளதக் ககாண்டு ைந்திருக்கும்? நைக்கு கதரியாது. ஆனால்
கர்த்தரின் ளககள் கைாசைான ஜனங்களுக்கு தண்ைளனளய (பஞ்சத்ளத) ககாடுத்து ஆனால் அைளர பின்
கதாைர்ந்தைர்களுக்கு ஆசீர்ைாதத்ளத ககாடுத்தது! (உணவு) ந்ம் கதைன் நியாயைானைர். அைர்கைல் விசுைாசைாக
இருப்பைர்களை அைர் விசாரித்து பாதுகாக்கிறார். எலியாளை ைட்டுைல்ை, இஸ்ரகைலில் இருந்த எல்ைா
நீதிைாங்களையும், தீர்க்கதரிசிகளையும் ைழிநைத்தினார்.
1 இராஜாக்கள் 18:4
கர்த்தருக்கு கசளை கசய்ய முடியாதபடி எதாைது காரணம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா?
நீங்கள் கர்த்தருக்கு கசளை கசய்தால் அைர் உங்களுளைய எல்ைா கதளைகளையும் என்று நம்புங்கள்.

22 நைக்கு கடினைாக கதான்றூம் விஷயங்கள் கதைனுளைய பார்ளைக்கு மிகவும் சுைபைானதாகும்
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இஸ்ரகைைர், கைாைாபியருக்கு எதிராக யுத்தத்திற்கு கபானார்கள். இஸ்ரகைலின் ராஜாைாகிய கயாராம்,
யூதாவின் அரசனான கயாசபாத்திைம், ஏகதாமின் ராஜாவிைமும் உதவி ககாரியிருந்தான்.
இந்த பளையானது , ஏழு நாட்கள் நைந்து கபாகும்கபாது குடிக்க தண்ணீர் இல்ைாைல் தவித்தார்கள்.
கைாைாபியரின் ைாைால் கைட்டுண்டு சாகாைல் தண்ணீர் தாகத்தால் நாகைல்ைாரும் ைாண்டு அழிந்துவிடுகைாம் என்று
நிளனத்தார்கள்.
கயாசபாத், கர்த்தளர நம்புகிற ைனிதனாக இருந்தபடியால் என்ன நைந்தது என்று படித்துப் பாருங்கள் (ைச 3:11-12)
இஸ்ரகைல் ஜனங்கள் கதைளன கைறுத்து தளைமுளற தளைமுளறயாக விக்கிரக ஆராதளன கசய்து ைந்தார்கள்.
கதைனால் அனுப்பப்பட்ை தீர்க்கதரிசிகைான எலியா, எலிசா ைந்தகபாது கூை அைர்கள் நிறுத்தவில்ளை! கதைபயம் உள்ை
கயாசபாத் கசான்னதின் நிமித்தம் ைட்டுகை எலிசா இஸ்ரகைல் ஜனங்களுக்காக கர்த்தரிைத்தில் விசாரிக்க முன் ைந்தார்.
அதனால் ஒரு சுரைண்ைைக்காரளன ககாண்டு ைந்து அளத ைாசிக்க ளைத்தான்.
ைசனம் 3:16-20
ைைக்கத்ளதப் கபாை கர்த்தரின் ஆவிகயா அல்ைது அைர்ன் ைார்த்ளதகயா தீர்க்கதரிசியின் மூைைாக கைளி
ைராைல் ைசனம் 16ல் கசால்லுைது கபால் கர்த்தரின் கரம் எலிசாவின் மீது இறங்கியது. பின்பு எலிசா தீர்க்கதரிசனம்
உளரத்தது என்னகைன்றால் கர்த்தர் ைறுபடியும், காற்றும் இல்ைாைல் இந்த பள்ைத்தாக்ளக மிருக ஜீைங்களும் தாகத்ளத
தீர்த்து ககாள்ை முடியும். ைச 18 கசால்லுகிறது “இது கர்த்தரின் பார்ளைக்கு அற்பகாரியம்” என்று.
இப்கபர்ப்பட்ை விஷயம் நைக்கும் என்று நம்ைால் நிளனத்து கூை பார்க்க முடியாது. ைளையில்ைாைலும்,
கிணற்ளற கதாண்ைாைலும், முழு பள்ைத்தாக்கும் தண்ணீரால் நிரம்பி ைழிந்தது. நம்ைால் நம்ப முடியாத விஷயம்
கர்த்தருளைய பார்ளைக்கு மிகவும் சுைபைானதாக இருக்கிறது.
கைாைாபியளரயும் இஸ்ரகைைர் ளகயில் ஒப்பளைக்கைாம் என்று கர்த்தர் முடிவு பண்ணியிருந்தார். எலிசா
மூைைாக கர்த்தர் கசான்ன எல்ைா விஷயமும் நைந்கதறியது! கதைனால் கசய்யக்கூைாத காரியம் ஒன்றுமில்ளை!
கதைனுக்ககற்ற சிை விஷயங்கள் உங்கள் ைாழ்க்ளகயில் நிளறகைறாைல் இருக்கிறதா? கதைனால் இது
நிளறகைறும் என்று நிளனக்கிறீர்கைா? எது உங்கள் பார்ளைக்கு மிகவும் கடினைாக இருக்கிறது? இந்த விஷயம்
கர்த்தருக்கு மிகவும் கடிைானதா? இல்ளை இது கர்த்தருக்கு மிகவும் சுைபைான விஷயம் என்று நம்புகிறீர்கைா?
நம்ைால் ஒன்றுகை கசய்ய முடியாது என்ற விஷயங்களை ஒரு பட்டியல் கபாடுங்கள். பின்பு இகதல்ைாம்
கதைனாகை நிச்சயைாக சாத்தியம் என்று நம்புங்கள். புது நம்பிக்ளககயாடு இந்த விஷயங்கள் கர்த்தரின் கரத்தால்
நிளறகைறுைளத காண்பீர்கள். கர்த்தளர துதியுங்கள். கர்த்தரின் கைளைளய ைற்றைர்களிைம் பகிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்.

23 நம்மிைத்தில் இருக்கிற ககாஞ்சத்ளத கபருக கசய்யும் கர்த்தரின் கரம்
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இந்த ஏளை விதளை, கர்த்தரின் தீர்க்கதிரிசியாக இருந்த ஒருைரின் ைளனவி, இப்கபாது அதிகக் கஷ்ைத்தில்
இருக்கிறார். இைளுளைய கணைன் அதிக கைன் ைாங்கி திருப்பிக் ககாடுக்க முடியாத காரணத்தால், கைளனக்
ககாடுத்தைன் அடிளைகைாகக் ககாண்டு கசல்ை ைந்துவிட்ைான்.
இப்கபர்பட்ை பயங்கரைான கசயல்கள் கர்த்தளர ஏற்றுக் ககாள்ைாத இஸ்ரகைல் ஜனங்களிைம் மிகவும்
பரைைாக இருந்தது.
இந்த விதளை தீர்க்கதரிசி எலிசாவின் உதவிளய நாடுகிறாள் ஆனால் “ உன் வீட்டில் என்ன இருக்கிறது” என்று
எலியா ககட்கிறார். ஒரு குைம் எண்கணய்யல்ைாைல் உைது அடியாளுளை வீட்டில் கைகறான்றும் இல்ளை என்றாள். ஒரு
ைனிதனுளைய கயாசளனயின்படி அந்த எண்கணளய ளைத்து எதுவுகை கசய்ய முடியாது!. ஆனால் அந்த சிறிது
எண்கணளய கர்த்தரின் கரத்தில் ககாடுத்தால், அது எவ்ைைைாக ைாறும் என்று நைக்கு கதரியாது.
எலிசா அந்த விதளையிைம் “ நீ கபாய் உன் அயல் வீடுகளில் உள்ை அகநக கைறும் பாத்திரங்களை
ககட்டுைாங்கி, உள்கை கபாய் கதளைப்பூட்டி அந்த பாத்திரங்கள் எல்ைாைற்றிலும் ஊற்றி, ஒவ்கைான்றாக நிரப்பு என்றார்.
அைளும் பிள்ளைகளும் ஒவ்கைாரு ைார்த்ளதளயயும் ககட்டு அதன்படி கீழ்படிந்து, ஒவ்கைாரு பாத்திரத்ளதயும் நிரப்பும்
கபாது, களைசிப் பாத்திரம் நிரம்பியவுைன் எண்கணய் நின்று கபாயிற்று.
அற்புதைாக ைந்த அவ்ைைவு எண்கணளய விற்று, கைங்களை அளைத்து, அைர்கள் கதாைர்ந்து ைாை
கபாதுைானதாக இருந்தது. எப்படிப்பட்ை விசுைாசைான, சக்தியுள்ை கர்த்தர் நைக்கு இருக்கிறார்!
நாம் கஷ்ைத்தில் இருக்கும் கபாது ைற்றைர்களின் ஆகைாசளனளய எடுத்து ககாள்ளுகிகறாைாக? ைற்றைர்கள்
ககாடுக்கிற ஆகைாசளன நைது கஷ்ைத்ளத தீர்க்கச் சரியாக இல்ளைகயன்று நிளனத்து ஆகைாசளனளய ஏற்றூக்ககாள்ை
ைறுக்கிறீர்கைா? நம்மிைத்தில் இருக்கிற ககாஞ்சத்ளத ளைத்து ககாண்டு கர்த்தர் கைல் நம்பிக்ளக விசுைாசத்துைன்
இருக்கிகறாைா?
2013, நைம்பர் ைாதம் என் ைகனின் பிறந்த நாளின் கபாது, உனக்கு என்ன பரிசு கைண்டும் என்று நான் அைளிைம்
ககட்கைன், சிறிது கநரம் கழித்து அைன் தயங்கி தயங்கி சித்திரம் ைளரைதற்கு கிராபிக் கைப்கைட் கைண்டும் என்றான்.
பின்பு அதன் விளை என்னகைன்று ககட்கைன். அதற்கு அைள் 1000 ரூபாய் என்றான் அது எனக்கு கபரிய கதாளகயாக
இருந்தது. அதற்கு நான், என்னிைத்தில் அவ்ைைவு பணம் இல்ளை என்ளன ைன்னிக்கவும் என்று கசான்கனன். பின்பு
அதற்காக கஜபிக்கைாம் என்று அளைத்கதன், என்னிைத்தில் கபாதுைான பணம் இருக்கும் கபாது ைாங்கித் தருகிகறன்
என்கறன். எனக்கு குைப்பைாக இருந்தது ஏகனன்றால் என் ைகன் என்னிைம் எதுவுகை ககட்பதில்ளை, இருந்தாலும்
அைன் இந்த கபாருளை ககட்ைகபாது அளத ைாங்கி ககாடுக்க என்னால் முடியவில்ளைகயன்றால் நான் எப்கபர்ப்பட்ை
அப்பாைாக இருக்க முடியும்? எனக்கு ஒகர ஒரு ைழிதான் இருந்தது கர்த்தருக்கு ககாடுக்க கைண்டிய ைாத காணிக்ளகளய
குளறத்துவிட்டு தான் என் ைகனுக்கு பரிசு ைாங்க முடியும். ஆனால் நான ைறுபடியும் கயாசித்கதன், கர்த்தருக்கு
ககாஞ்சைாக ககாடுத்து விட்டு, என் ைகனுக்கு அதிகைாக ககாடுப்பது நியாயமிளை என்று!
கர்த்தருக்கு முதலில் ககாடுக்க கைண்டும் என்று நான் முடிவு கசய்கதன். அகத ைாரத்தில் எங்கள் வீட்டிற்கு
கைகை வீட்டில் இருக்கிறைர்களுக்கு கைஷ் அடிக்க உதவி கசய்கதன். அப்கபாது எந்த கிராபிக் கைப்கைட்
நன்றாகயிருக்கும் என்று ககட்கைன் ஏகனன்றால் அைர் ஒரு கிராபிக் சித்திர களைஞர் என்பளத பார்த்து இருக்கிகறன்.
உைகன அைர் கசான்னார், என்னிைத்தில் ஒன்று சும்ைா தான் இருக்கிறது அளத எடுத்துக்ககாள்ளுங்கள் என்றார். அதன்
பின்பு ஒரு சிறு கபட்டிளய திறந்து அதிலிருந்து எடுத்து என்னிைம் தந்து எடுத்து ககாள்ளுங்கள் என்றார்! அதற்கு
எவ்ைைவு பணம் கைண்டும் என்று ககட்கைன், ஒன்றுமில்ளை என்றார்.
கர்த்தரிைமிருந்து எதாைது கிளைக்கும் என்று எதிர்பார்த்து கதைனுக்கு ககாடுக்க கைண்டும் என்று
கசால்ைவில்ளை. ஆனால் ஒரு முக்கியைான விஷயம் என்னகைன்றால் நாம் தருைதற்கு முன்னகை நம்முளைய
கதளைகளை அறிந்திருக்கிறார். நம்கைல் அைருக்கு அதிைான அக்களற இருப்பதால் நம்முளைய் கதளைகளை
சந்திக்கிறார் அதனால் நம்மிைத்தில் ககாஞ்சைாக இருந்த கபாதிலும் அைருக்கு ககாடுக்கக் கைகைாம்!
நீங்கள் கராம்ப கஷ்ைைான சூழ்நிளையில் இருந்த கபாது கர்த்தர் உங்களுக்கு எப்படி உதவினார் என்பளத
எழுந்துங்கள். அதற்காக கர்த்தளர துதியுங்கள். ைறுபடியும் இப்படிப்பட்ை சூழ்நிளைகள் உங்கள் ைாழ்க்ளகயில் ைரும்
கபாது கர்த்தளர நிளனத்து காத்திருங்கள்! கதைனால் எல்ைாம் கூடும் இப்படிப்பட்ை சூழ்நிளையில் நிளறய
ஆகைாசளனகளை எடுத்து நைங்கள், நம்முளைய கசாந்த ஆகைாசளனகளை ளகககாள்ை கைண்ைாம்.
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கைதாகைத்தில் உள்ை தானிகயலின் புத்தகம் நம்முளைய ைனவுறுதிகளை உறுதியாக்குைதற்கு ஒரு சிறந்த
புத்தகைாகும். நீங்கள் இரண்ைாைது அதிகாரத்ளத படித்தவுைன் கதைளன ைகிளைப் படுத்த கைண்டும் என்ற முடிளை
எடுத்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிகறன்.
தானிகயல் 3 படியுங்கள்
ராஜா கநபுகாத்கநச்சார் ஒரு மிகப்கபரிய விக்கிரகத்ளத உருைாக்கினான். இளசக்கருவிகள் ைாசித்தவுைன்
எல்கைாருகை அளத ைணங்க கைண்டும் என்று கட்ைளையிட்ைான். அளத பணிந்து ககாள்ைாதைர்களை உைனடியாக
எரிகிற அக்கினியில் கபாடும்படி கட்ைளையிட்ைான். தானிகயலின் நண்பர்கைான சாத்ராக், கைஷாக், ஆகபத் கநககா
அந்த கட்ைளைக்கு கீழ்படியவில்ளை!
ககாபைளைந்த ராஜா உைனடியாக அைர்களிைம் ககள்விகளைக் ககட்ைான். அைர்களை காப்பாற்றிக்
ககாள்ளும்படி ைறுபடியுைாக அந்த விக்கிரகங்களை ைணங்கும்படி ஒரு ைாய்ப்ளப ககாடுத்தான். அதுைட்டுமில்ைாைல்
அதற்கு கீழ்படியவில்ளைகயன்றால் எரிகிற அக்கினியில் கபாடும்படி கட்ைளையிட்ைான். “எந்த கதைன் உங்களை
என்னுளைய கரத்திலிருந்து காப்பாற்ற முடியும்” என்று அைர்களிைம் ககட்ைான். (ைசனம் 16-18)
ஆனால் அைர்கள் கைறு கதசத்திலிருந்தாலும் கூை தங்களுளைய கதைனாகிய கர்த்தளரத் தவிர கைறு எந்த
விக்கிரகங்களையும் ைணங்கக் கூைாது என்ற ைனவுறுதியுைன் இருந்தார்கள். பாபிகைான் எந்த அைவிற்கு பைசாலிகள்
என்று யூதா கதசத்ளத சிளறப் பிடித்து கசல்லும்கபாது சாட்சிகைாக இருந்தார்கள்!
இப்கபாது அைர்கள் அதிகாரிகளுைனும் ராஜாவுைனும் தனிப்பட்ை முளறயில் தங்களுளைய திறளைகளையும்
ஞானத்ளதயும் ககாண்டு நன்கு அறிந்தைர்கைாக இருந்தார்கள். ஆனால் இப்கபாது அைர்கள் ைனிதர்களை
பிரியப்படுத்தாைல் கதைளன பிரியப்படுத்த கைண்டும் என்ற முடிவினால் எல்ைாைற்ளறயும் இைக்கத் தயாரக
இருக்கிறார்கள்.
நீங்கள் இந்த சூழ்நிளையில் இருந்தால் எப்படிப்பட்ை முடிளை எடுத்திருப்பீர்கள்? எந்கதந்த சூழ்நிளை உங்கள்
முடிவுகளை சைரப்படுத்தியிருக்கிறீகள்? எப்படிகயல்ைாம் ைனிதர்களுக்கு பயந்து கதைனுக்கு கீழ்ப்படியாைல்
இருந்திருகிறீர்கள்? ைற்றைர்களிைம் நற்கபர் கபருைதற்காக எப்கபாகதல்ைாம் கதைனுக்கு கீழ்ப்படியாைல்
இருந்திருக்கிறீர்கள்? எளத இைப்பதற்கு பயந்திருக்கிறீர்கள்? உங்கள் கைளை, பதவி உயர்வு, கைைதிகாரியிைம் நற்கபயர்
அல்ைது குடும்பத்தில், கசாத்தின் பங்கிற்காக, நண்பர்ககுக்காக?
இகயசுளைப் பற்றி உங்கள் நண்பர்களிைம் உைன் கைளைகசய்பைர்களிைம் பகிர்ந்து ககாள்ைதற்காக
பயந்திருக்கிறீர்கைா? எத்தளன முளற நம்ளை எரிகிற அக்கினியில் கபாடுகைன் என்று பயமுறுத்தியிருக்கிறார்கள்! எந்த
அள்விற்கு நாம் சீக்கிரைாக சைரசப்படுத்துகிகறாம்?
அைர்கள் என்கனன்ன ைனவுறுதிகளை ககாண்டிருந்தார்கள்
1.
2.

கதைன் அைர்களை அந்த அக்கினியிலுருந்து காப்பாற்ற ைல்ைைர் என்று நம்பினார்கள்
கதைன் அைர்களை காப்பாற்றவில்ளை என்றால் கூை கதைனுக்கு கீழ்ப்படிய தயாராக இருந்தார்கள்

எது அைர்களுக்கு இந்த ைனவுறுதிளயக் ககாடுத்தது?
1.
2.
3.

அைர்கள் கதைனுளைய ைல்ைளைளய நம்பினார்கள்
தங்களுளைய ஜீைளனவிை கதைளன அதிகைாக கநசித்தார்கள்
கதைளன அறியாதைர்களிைம் கதைளனப் பற்றி கசால்ைது ைட்டுகை அைர்களுக்கு இரட்சிப்ளபத் தருகைன்று
நம்பினார்கள்

உங்களுளைய ைாழ்க்ளகயில் கதைன் எந்த அைவிற்கு ைல்ைளையானைராக இருக்கிறார்?
கதைன் உங்களுளைய ைாழ்க்ளகயின் பிரச்சளனகளின் கபாது தன்னுளைய கரத்ளத நீட்டி இரட்சிக்கவில்ளை
கயன்றாலும் அைளர நம்பி அைருக்கு கீழ்ப்படிய தயாராக இருக்கிறீர்கைா?
ைசனம் 19-30 படியுங்கள், அைர்களுளைய ைனவுறுதியின் காரணைாக என்ன நைந்தது பாருங்கள்! அந்த கநருப்ளப
அைர்கள் ஏழுதரம் அதிகைாக கூட்டினாலும் கூை அைர்களை எதுவும் கசய்யவில்ளை அைர்களை தூக்கிகசன்ற
கசைகர்களும்கூை எரிந்து விட்ைார்கள் ஆனால் அைர்களுக்கு எதுவும் கநரிைவில்ளை. ஆனால் அந்த மூன்று கபரும் எந்த
ஆபத்தும் இல்ைாைல் காப்பாற்றப் பட்ைார்கள். ராஜாவுக்கு மிகவும் ஆச்சரியைாக இருந்தது ஏகனன்றால் 3 கபருக்கு
பதிைாக 4 கபர் எந்த ஆபத்தும் இல்ைாைல் அந்த அக்கினியில் சுற்றி ைந்தார்கள். அந்த நாங்காைது ைனிதன் கதைனுளைய

குைாரன் கபால் இருந்தார் என்று அந்த ராஜா கூறினான். ஒரு கைளை அது கதைதூதகனா அல்ல்து இகயசுைாககைா
இருக்கைாம் அந்த மூன்று ளதரியைான கபளரயும் உற்சாகப் படுத்துைதற்காக!.
அைர்கள் அந்தப் புருஷனுளைய சரீரங்களின்கைல் அக்கினி கபைஞ்கசய்யாைலும், அைர்களுளைய தளைையிர்
கருகாைலும், அைர்களுளைய சால்ளைகள் கசதப்பைாைலும், அக்கினியின் ைணம் அைர்களிைத்தில் வீசாைலும்
இருந்தளதக் கண்ைார்கள்.
அதன் பின்பு ராஜா தன் ைனளத ைாற்றிக்ககாண்டு தன்னுளைய தைளற உணர்ந்து உண்ளையான ைல்ைளையான
கதைளன ைணங்கும்படி கதைளன துதித்தான். ைச 28-30
அந்த ராஜாவின் ைனம் ககாபத்திலிருந்து ைாறி உற்சாகளைந்தது! தங்களுளைய ஜீைளனயும் பாராைல் கதைளனத்
தவிர கைறு எந்த கதைர்களையும் ைசிபைக்கூைாது என்ற ைனவுறுதிக்காக ராஜா அந்த மூன்று கபளரயும் பாராட்டினான்.
அைர்களுக்கு நல்ை பதவிகளைக் ககாடுத்து மிகவும் சந்கதாஷப்பட்ைான் ைற்றூம் சாத்ராக், கைஷாக் ஆகபத்கநககாவின்
கதைனுக்கு எதிராக கபசுபைர்களை தண்டிக்கவும் ஆளணயிட்ைான்.
நீங்கள் உங்கள் ைாழ்க்ளகயில் கதைனுக்காக உங்கள் உண்ளைளயயும் அன்ளபயும் காண்பிப்பதற்கு
இப்படிப்பட்ை சைால்களை கைற்ககாள்ை தயாராக இருக்கிறீர்கைா? நீங்கள் சீஷராக இருக்க தளையாக இருக்கும்
கைளைளய விட்டு அர்ப்பணிக்க தயாராக இருக்கிறீர்கைா?
ஒற்ளறயர்கள் (திருைணைாகாதைர்கள்) உங்களுக்கு ஏற்ற துளண சீக்கிரம் கிளைக்கவில்ளை என்பதற்காக சளபக்கு
கைளிகய திருைணம் கசய்ய முடிகைடுக்கிறீர்கைா? அல்ைது என்னுளைய குடும்பைானாலும் சரி என்னுளைய
பாைைானலும் சரி விட்டுக்ககாடுக்காைல் களைசிைளர ளைராக்கியமுள்ை ஒரு கிறிஸ்தைனாக சளபயில் திருைணம்
கசய்ய தயாராக இருக்கிறீர்கைா?
நாகைல்கைாரும் கதைளன முழு இருதயத்கதாடு அன்பு கசய்து நைக்கு இருக்கும் எல்ைாைற்ளறயும் அைருக்காக
விட்டுக்ககாடுக்க தயாராக இருக்க கைண்டும், ஏகனன்றால் அைர் நைக்காக தன்னுளைய விளைைதிப்பில்ைாத கசாந்த
குைாரளன நம்ளை இரட்சிப்பதற்காக ககாடுத்திருக்கிறார்.

28 கதைனுளைய கரம் உத்தைைானைர்களை நிருபிக்கிறது
தானிகயல் 6
தானிகயலும் அைனுளைய நண்பர்களும் பாபிகைானில் இருக்கும் கபாது மீதியர்கள் ைற்றும் கபரிசியர்கள்
பாபிகைாளன சிளறப் பிடித்து ஆண்டுைந்தார்கள். அந்த ராஜ்ஜியத்தின் ராஜாவும், தானிகயளையும் அைனுளைய
நண்பர்களையும் அதிகாரிகைாக நியமித்திருந்தான். ைசனம் 3ல் பார்க்கும் கபாது தானிகயல் ைற்றைர்களைவிை மிகவும்
ஞானைானாக இருந்தபடியால் மிகப் கபரிய பதவியில் இருந்தான். உங்களுைன் கைளை பார்ப்பைர்களுக்கு பதவி உயர்வு
கிளைத்தால் எப்படி உணருவீர்கள்? நீங்கள் ஆத்மீகைாக இல்ளைகயன்றால் நிச்சயைாக கபாறாளை ககாள்வீர்கள். ைற்ற
அதிகாரிகள் தானிகயளைப் பார்த்து கபாறாளை ககாண்டு கைளிகயற்ற நிளனத்தார்கள். ஆனால் அந்த பதவியிலுருந்து
யாராைது பதவி விைககசய்ய கைண்டுகைன்றால் அைர்கள் ஊைல் கசய்திருக்க கைண்டும். அதனால் அைர்கள்
தானிகயலிைம் எதாைது குளற கண்டுபிடிக்க முயற்சி கசய்தார்கள்.
ைசனம் 4ல் அைர்கைால் எந்த குளறயும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்ளை என்று எழுதியிருக்கிறது. உங்களை
சுற்றியிருப்பைர்கள் உங்களை குறித்து அப்படி கசால்ைார்கைா? அது தான் கதைளன உண்ளையாக பின்பற்றுைர்களின்
கநர்ளைக்கு கசாதளனயாக இருக்கிறது.
இகயசு அப்படிதான் தன்ளன சுற்றியிருந்தைர்கள் “ என்னிைத்தில் எதாைது பாைத்ளத காண்கிறீர்கைா” என்று
ககட்ைார் (கயாைான் 8 : 46) எவ்ைள்வு முயற்சி கசய்தும் யாராலும் அைளர குற்றப்படுத்த முடியவில்ளை!
அதனால் அைர்கள் தானிகயளை குற்றப்படுத்த முடியாது என்பதற்காக கைகறாரு ைழிளய கண்டுபிடித்தார்கள் –
அைர்களுக்கு கதரியும் தானிகயல் எந்த சூழ்நிளையிலும் கதைளன விட்டுக்ககாடுக்க ைாட்ைான் என்று. அதனால் அடுத்த
மூன்று நாட்கள் ராஜாளைத் தவிர கைறு யாளரயும் ைழிபைக்கூைாது என்ற கட்ைளைளய கபாடும்படி ராஜாவிைம்
விண்ணப்பம் கசய்தார்கள் (ைச 7).
ராஜாவும் அதற்கு ஒப்புக்ககாண்ைான். ஆனால் தானிகயல் யாருக்கும் பயப்பைாைல் தன்னுளைய நம்பிக்ளகளய
விட்டுக்ககாடுக்காைல் தன் உயிளரயும் கபரிதாக எடுக்காைல் தன் ைைக்கத்தின்படிகய மூன்று கைளை கதைனிைம்
கஜபித்தான். அப்படிப்பட்ை ைனிதற்களுக்காக கதைன் இரங்கி உதவி கசய்ைாரா! நிச்சயைாக கதைன் பிரியப் பட்டு
தன்னுளைய ைல்ைளையான கரத்ளதக் ககாண்டு காப்பாற்றுைார்!.
தானிகயல் சிங்கத்தின் குளகயில் கபாைப்பட்ைான். அதனால் ராஜாவும் இரவு முழுைதும் சாப்பிைாைல்
தூங்காைல் மிகவும் துயரப்பட்ைார்.அதிகாளையில் தானிகயல் பாதுகாப்பாக இருக்கிறாரா என்று சிங்கத்தின் குளகக்குச்
கசன்று பார்த்து கபசினார் (ைசனம் 22)
கதைனுளைய கரம் எப்படி கிரிளய கசய்கிறது என்று பாருங்கள் - உத்தைாக நைப்பைர்களுக்கு எவ்ைைவு கபரிய
எதிர் சக்திகள் இருந்தாலும் கதைனுளைய கரம் அைர்களை காப்பாற்ற தயாராக இருக்கிறது.
நீங்கள் எப்கபாதாைது கதைளன சந்கதகப்பட்டு உங்கள் நம்பிக்ளகளய சைசரப்படுத்தி இருக்கிறீர்கைா? உங்கள்
ைாழ்க்ளகளய எப்படி ைாை முடிவு கசய்யப் கபாகிறீர்கள்?

29 கதைனுளைய கரம் சீர்த்திருத்தி நம்ளை அைரிைைாக கசர்க்கிறது
எகரமியா 25 படிக்கவும்
யூதாவின் ஜனங்கள் கதைனுளைய பை எச்சரிக்ளககளுக்கு பின்பும் கதாைர்ந்து பாைம் கசய்தார்கள். அைர்களை எகிப்தின்
அடிளைத் தனத்திலிருந்து மீட்டு பாலும் கதனும் ஓடுகிற கானான் கதசத்திற்கு ைரைளைத்த கதைளன ைறந்து கபானார்கள்.
கதைளன விட்டு விைகின பின்பு கதைர்களை ைழிபை கதாைங்கினார்கள். அைர்களுக்காக கதைன் ஏசாயா, எகரமியா
கபான்ற பை கபரிய தீர்க்கதரிசிகளை அனுப்பி அைர்களை அைரிைம் ைறுபடியும் ைரும்படி கசய்தார். அைர்களிைம் அைர்
பை ஆண்டுகைாக ைனந்திரும்படி ைன்றாடியும் அைர்கள் எச்சரிக்ளககளுக்கு கசவிககாடுக்க வில்ளை.
அைர்கள் ைனந்திரும்ப ைறுத்த காரணத்தினால் அைர்கள் கைல் அைர் நியாயத்தீர்ப்ளப ைரப்பண்ணினார். அைர்கள்
பாபிகைான் நாட்டிற்கு சிளறபிடித்து கசல்ைப் படுைார்கள் என்று கூறியிருந்தார். ஏசாயா ைற்றும் எகரமியாவின்
தீர்க்கதரிசனங்களை நிளறகைற்றி, கி.மு 586ம் ஆண்டு பாபிகைான் நாட்டினர் கதைாையத்ளத அழித்து ைக்களை ககான்று
பைளர சிளறப்பிடித்து கசன்றார்கள்.
கதைன் கபாறுளையானைர் ைற்றும் இரக்கமுள்ைைர் அகத கநரத்தில் நீதியானைரும் கூடு. அைர்களுக்கு அைர் தண்ைளன
ககாடுத்தாக கைண்டியதாக இருக்கிறது. ஆனால் அைருளைய தண்ைளன அந்த ஜனங்களை அைரிைைாக திரும்ப
கசய்ைதற்காக தான் இருந்தது. ஆனால் அைர்கள் ைறுபடியுைாக 70 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சிளறப்பிடிப்பிலிருந்து
அைரிைைாக திரும்புைார்கள் என்றும் கூறியிருந்தார் (எகரமியா 25:11), அந்த முழு கதசமும் எதற்கும் பயன்பைாத
பாழ்நிைைாக ைறியாது. அந்த ஜனங்கள் கதாைர்ந்து பாபிகைானின் ராஜாவிற்கு கசளை கசய்தார்கள். எகரமியா 40
ஆண்டுகளுக்கு முன்கப அளத தீர்க்கதரிசனைாக கூறியிருந்தார்.
கதைன் அைரது ைக்களை அைரிைைாக திரும்ப கசய்ைதற்கான திட்ைத்ளத முன்கூட்டிகய கசய்திருந்தார். ஏசாயாகி.மு700
ஆண்டு திர்க்கதரிசனம் கூறினார் ஆனால் கி.மு 536ம் ஆண்டு நிளறகைறியது.
ஏசாயா 44;28, 45;13
எகரமியா 29;10-14
எஸ்றா 1ம் அதிகாரத்தில் படிக்கும் கபாது ககாகரஸ் என்னும் ராஜா யூதா ஜனங்களை கதைனுளைய ஆையத்ளத கட்டும்
படி எருசகைமிற்கு 70 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அனுப்பினான். ( இந்த எழுபது ஆண்டுகள் என்பது யூதா ஜனங்கள்
சிளறப்படித்து கசன்ற கபாது தானிகயலும் அைனுளைய நண்பர்களும் பாபிகைானில் கி.மு 605-536 இருந்த காைைாகும்)
கதைனுளைய கரம் அைர்கள் பாைம் கசய்யும் கபாது சீர்த்திருத்தவும் ைறுபடியும் கதைனிைைாக கசர்ப்பதற்காக
கிருளபயும் அன்ளபயும் காண்பிக்கிறதாக இருக்கிறது. நாமும் கூை கதைன் எந்த அைவிற்கு கதசங்களின் கைல்
அதிகாரமுளையர் என்பளதயும் எப்படி அைர்களை சீர்த்திருத்தி அைரிைைான திரும்ப கசய்கிறார் என்பளதயும் பார்க்க
முடியும். அகத கநரத்தில் அைர் எந்த அைவிற்கு தன்னுளைய ைாக்குத்தத்தங்களை நிளறகைற்ற உண்ளையுள்ைைர்
என்பளதயும் அைர் ைாக்குத்தத்தங்களை நிளறகைற்றுைளத யாராலும் தடுக்க முடியாது என்பளதயும் பார்க்க முடிகிறது.
சீர்த்திருத்துதளை எப்படி ஏற்றுக் ககாள்கிறீர்கள்? கதைனுளைய சீர்த்திருத்துதலுக்கு உங்களுளைய பதில் என்ன?
உங்கள் கைந்த காை ைாழ்க்ளகயில் எப்படி சீர்த்திருத்துதளை எப்படி ஏற்றுககாண்டீர்கள்?
கதைன் அந்த கநரத்தில் எப்படி உங்களை அைரிைைாக திரும்ப கசய்தார்?

30 கதைனுளைய கரம் ைதில்களை கைறும் 52 நாட்களில் கட்டிகயழுப்பும்
கநககமியா 1-2 அதிகாரங்களை படிக்கவும்
எஸ்றா ஏற்கணகை ஆையத்ளத கட்டுைதற்காக கசருபாகபளையும் கயாசுைாளையும் அளைத்துக் ககாண்டு எருசகைமிர்கு
கசன்றுவிட்ைார். சிை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கநககமியாவும் கி.மு 445ம் ஆண்டில் ராஜா அர்த்தசாஷ்ைாவிற்கு
பானபாத்திரகாரராக கைளை கசய்தார்.
அந்த காைத்தில் ராஜாக்களை உணவில் விஷம் ளைத்து ககான்று விடுைார்கள். அதனால் மிகவும் நம்பிக்ளகயான
நபர்களைகய பானப்பாத்திரக்காரராக நியமிப்பார்கள் கநககமியா மிகவும் நம்பிக்ளகயான நபராக இருந்தார்.
கநககமியா 2ல் அப்கபாழுது ராஜா கநககமியாளைப் பார்த்து: நீ துக்கமுகைாயிருக்கிறது என்ன? உனக்கு
வியாதியில்ளைகய, இது ைனதின் துக்ககை ஒழிய கைகறான்றும் அல்ை என்றார்; அப்கபாழுது அைர் மிகவும் பயந்து,
ராஜாளை கநாக்கி: ராஜா என்ளறக்கும் ைாழ்க; என் பிதாக்களின் கல்ைளறகள் இருக்கும் ஸ்தைைாகிய நகரம் பாைானதும்,
அதின் ைாசல்கள் அக்கினியால் சுட்கைரிக்கப்பட்ைதுைாய்க் கிைக்கும்கபாது, நான் துக்கமுகத்கதாடு இராதிருப்பது எப்படி
என்றான்.
அப்படிப்பட்ட தவண்டுதல் சதியாைக்கூட ைருதப்படலாம் அதனால் அவர்ைள் பாபப்பாத்திரைாரயர கைாயல கசய்யவும்
படலாம்! ராஜாவினடத்தில் அப்படிப்பட்ட விண்ணப்பம் தைட்பது மிைவும் சவாலான கசயலாை இருக்கிேது. கநதைமியா
பயந்த தபாதும் அதற்ைாை கஜபம் கசய்ததால் ததவன் ராஜாவின் இருதயத்யத நைர்த்தினார்.
கநதைமியா கதாடர்ந்து அததாடு நிறுத்தாமல் மற்ே நாடுைளின் வழியாை பாதுைாப்பாை கசல்வதற்ைாை ராஜாவிடம்
ைடிதங்ையையும் வாங்கி கசன்ோர். மற்றும் அந்த நாட்டின் ைாடுைளுக்கு அதிைாரியாை இருந்த ஆசாபிடம் ைதவுைள்,
ஆலயத்தின் வாசல்ைள் அவர் தங்கும் இடத்திற்ைாை மற்றும் மதில்ையை ைட்டுவதற்ைாை மரங்ையையும் கபற்றுக் கைாள்ை
ைடிதம் வாங்கினார்.

ததவனுயடய கிருயபயான ைரம் என்மீது இருந்ததால் அவர்ைள் ஒப்புக்கைாண்டார்ைள் என்று எழுதியிருந்தார்
(வசனம் 8). ையத அததாடு முடியவில்யல கநதைமியா மிைவும் தநர்யமயானவர் என்ே ைாரனத்தினால் ராஜா அவயர
பாதுைாக்ை தசவைர்ையையும் அனுப்பினார்.
அசீரியாவின் ராஜாவாகிய தைாதரஸ் இந்த அைவிற்கு தன்னுயடய ஊழிக்ைாரனான கநதைமியாவுக்கு உதவினார்
என்பயத ைற்பயன கசய்ய முடிகிேதா? ததவனுயடய ைரம் நம்மீது இருந்தால் எதுவுதம முடியாது இல்யல! எதனால்
ததவனுயடய ைரம் கநதைமியாவின் தமல் இருந்தது என்பயத தயாசித்துப் பாருங்ைள்! கநதைமியா ததவனுயடய
மகியமக்ைாைவும் ைனத்திற்ைாைவும் தான் இயதகயல்லாம் கசய்தார் அதனால் தான் ததவனுயடய ைரம் அவர்தமல்
இருந்தது என்று நான் விசுவாசிக்கிதேன். நாம் எப்தபாதல்லாம் ததவனுயடய மகியமக்ைாை ைாரியங்ைள் கசய்ய
நியனக்கிதோதமா ததவனுயடய ைரம் நம்தமாடு இருக்கிேது. தவதாைமத்தில் அயத தபால அதிைமான
எடுத்துக்ைாட்டுக்ையை ைாணமுடியும்.

அதன் பின்பு கநதைமியா பல எதிர்ப்புைளுக்கு மத்தியிலும் அற்புதமாை திட்டமிட்டு அந்த சுவற்யே ைட்டினார் என்பயத
அதிைாரம் 3ல் பார்க்ை முடியும். அந்த தவயல மிைவும் அற்புதமாக் இருந்தது அயத ைட்டியவர்ைள் திேயமயான
ையலஞர்ைள் கியடயாது தவறு கதாழில்ைள் கசய்கிேவர்ைைாை இருந்தனர் ஆனாலும் தங்ைளுக்ைாை கைாடுக்ைப் பட்ட
பகுதியய மிைவும் அற்புதமாை ைட்டினார்ைள்.
மனிதர்ைைால் கவறும் அவ்வைவு கபரிய மதியலக் ைட்டுவது 52 நாட்ைளில் ைட்டி முடிப்பது சாத்தியமில்லாத
ஒரு ைாரியாம் தான்! அவர்ைளுயடய எதிரிைளும் புரிந்து கைாண்டார்ைள் அந்த ததவனால் உண்டானகதன்று. அந்த தவயல
மிைவும் சாதரணமாை இருக்ைலாம் ஆனால் அது மூலமாை ததவனுக்கு ைனத்யதயும் மகியமயும் கசலுத்தினார்ைள்.
அவர்ையை சுற்றியிருந்த மற்ே ஜனங்ைளும் பரதலாைத்தின் ததவன் தான் அவர்ைளுக்கு உதவி கசய்தார் என்று புரிந்து
கைாண்டார்ைள். அதனால் மற்ே ததசங்ைளும் அவர்ைளுக்கு பயந்தார்ைள் ததவன் இஸ்ரதவல் ஜனங்ையை வாக்குத்தத்தம்
பண்ணிய ததசத்திற்கு அயழத்து கைாண்டு வந்த தபாதும் அப்படி தான் நடந்தது. ததவனுயடய ைரம் எப்படி அவர்ையை
கசங்ைடலிருந்து இரண்டாை பிைந்து நடக்ை கசய்தது, எரிதைா மதியல தைர்த்தது ஆகியவற்யே பார்த்து ததவனுயடய
ைரத்திற்கு விதராதமாை எந்த பலமுள்ை நாடும் எதுவும் கசய்ய முடியாது என்பயத புரிந்து கைாண்டார்ைள்! அதத பயம்
தான் எருசதலமின் மதில்ையை ைட்டும் தபாதும் அந்த ததசங்ைளுக்கு இருந்தது.

ததவனுயடய நாமம் தூஷிக்ைப் படும்தபாதும் மகியம கசலுத்தாததபாதும் நீங்ைள் எப்படி நடந்து கைாள்வீர்ைள்?
அதற்ைாை துக்ைப்படதவா அல்லது ஆதங்ைப் படதவா கசய்வீர்ைைா? அப்படியில்யலகயன்ோல் நீங்ைள் ததவயன அன்பு
கசய்யவும் அவயர ைனப்படுத்தவும் இல்யலகயன்று தான் அர்த்தம்.
நீங்ைள் ததவயன மகிப்படுத்த விரும்புகிறீர்ைைா? அதற்ைாை என்ன கசய்யப் தபாகிறீர்ைள்?
ததவனுயடய வல்லயமயான ைரம் உங்ைளுக்கு உதவி கசய்ய கஜபிக்கிறீர்ைைா? எப்படி?
நியு யார்க் சயபயில் 2011ம் ஆண்டு ததவயன மகியமப் படுத்தவதற்ைாை 100 நாட்ைளில் 100 தபயர
ஆதாயப்படுத்த முடிவு கசய்தார்ைள். ததவன் அவர்ைளுயடய விசுவாசத்யத ஆசீர்வதித்து 87 ஞானஸ்நானம் மற்றும்
சயபயிலுருந்து பிரிந்து கசன்ற 16 கபர்களை ைறுபடியுைாக கசர்த்தார். கைாத்தம் 103 நாட்களில் 103 கபர்கள் கசர்க்கப்
பட்ைனர்.
அகத கபாை தமிழ்நாட்டிலுள்ை திருச்சி சளபயில் பை ஆண்டுகைாக முழுகநர ஊழியர்கள் இல்ைாைல்
இருந்தார்கள். ஆண்ட்ரூ ைற்றும் கரச்சல் அந்த சளபக்கு கசன்றார்கள். ஆண்ட்ரூ மிகவும் கைளை நிளறந்த வியாபாரத்தில்
இருந்தார். ஆனாலும் அைர்கள் அந்த சளபளய ைழிநைத்தினார்கள், அைர்கள் அங்கக கசல்லும் கபாது 50சிஷர்கள்
இருந்தார்கள். அைர்கள் கதாைர்ந்து சளபயில் 100 கபர் இருக்க கைண்டும் என்று கஜபித்தார்கள். இப்கபாது சளபயில்
கைாத்தம் 120 சீஷர்கள் இருக்கிறார்கள், எந்த ஒரு முழு கநர ஊழியர்கள் இல்ளைகயன்றாலும் இன்னும் ைைர்ந்து
ககாண்கை இருக்கிறது. அைர்களுக்கு IIT என்ற மிகச் சிறந்த பல்களைகைத்தில் campus ministry இருக்கிறது!
உங்களுளைய ைாழ்க்ளகயிலும் ஊழியத்திலும் கதைனுளைய ைல்ைளையான கரம் கிரிளய கசய்ய
விரும்புகிறீர்கைா? கதைளன ைகிளைப் படுத்துைதற்காக இைக்குகளை நிர்ணயித்து கதைனுளைய கரம் அளத நைத்த
கைண்டும் என்பதற்காக அதற்காக கஜபியுங்கள்.
கநககமியாளைப் கபால் கதைனுளைய கரத்தின் கிரிளயகளை ைற்றைர்களிைம் பகிந்து ககாண்டு அைர்களும்
தங்கள் விசுைாசத்தில் ைைர உதவுங்கள்!

