
02.10.2016-1:- அசர்பைஜான் அமலஅன்பை ஆலயத்தில் திருத்தந்பத 

வழங்கிய மபையுபை 

இன்பைய இபை வார்த்பத, கிறிஸ்தவ வாழ்வின் இரு 

முக்கியமாை அம்சங்களாை நம்பிக்பக, ைணிவிபை 

சசய்தல் ஆகியவற்பை வழங்குகிைது. நம்பிக்பகபயக் 

குறித்து ஆண்ைவரிைம் இரு குறிப்பிட்ை   

விண்ணப்ைங்கள் எழுப்ைப்-

ைடுகின்ைை.  வன்முபையாலும், வாதங்களாலும் 

சநாறுக்கப்ைட்டுள்ள நீதிபயயும், அபமதிபயயும் 

திரும்ை நிபலநாட்ை, இபைவாக்கிைர் அைக்கூக்கு 

இபைவபை இபைஞ்சுகிைார்: ஆண்ைவரை, எத்துபணக் காலத்திற்கு நான் 

துபண ரவண்டிக் கூக்குைலிடுரவன்; நீரும் சசவிசாய்க்காதிருப்பீர்? 

(அைக்கூக்கு 1:2) 

இதற்கு பதில் ச ொல்லும் இறைவன், தன் வல்லறையொல் அறைத்றதயும் 

சீரொக்குவதொகக் கூைவில்றல. ைொைொக, நம்பிக்றக இழக்கொைல், 

சபொறுறையொகக் கொத்திருக்குைொறு அறழக்கிைொர். (கொண்க. அபக். 2:4). நம் 

உள்ளங்கறள ைொற்றுவதன் வழியொக, இறைவன் இவ்வுலறக 

ைொற்றுகிைொர். நம்பிக்றக சகொள்ளும் திைந்த உள்ளத்றத இறைவன் 

கொணும்பபொது, அங்கு, அவரொல் புதுறைகள் ஆற்ைமுடியும். 

நம்மிடமிருந்து துவங்கி, இவ்வுலகில் நிகழும் ைொற்ைத்திற்கு, இறைவன் 

மீது நொம் சகொள்ளும் நம்பிக்றக அவசியம். (கொண்க. 1 பயொவொன் 5:4) 

துடிப்புள்ள இந்த நம்பிக்றக எளிதல்ல. இது நம்றை இரண்டொவது 

விண்ணப்பத்திற்குக் சகொணர்கிைது. "எங்கள் நம்பிக்றகறய 

மிகுதியொக்கும்" (கொண்க. லூக்கொ 17:5) என்று திருத்தூதர்கள் இபயசுவிடம் 

விண்ணப்பிக்கின்ைைர். நம்பிக்றக என்பது இறைவனின் சகொறட 

என்ைொலும், அறத பபொற்றி வளர்ப்பது, நம் சபொறுப்பு. நம்பிக்றக என்பது, 

நம்றை இறைவபைொடு எல்லொ பநரங்களிலும் பிறணக்கும் ஒரு 

தங்கக்கயிறு. இது நம் வொழ்வு முழுவதும் நம்பைொடு இருப்பது, ஆைொல், 



இது பலன் தரபவண்டுசைனில், நம் பங்கு அவசியம். 

நம்முறடய பங்கு என்ை? பணிவிறட ச ய்வபத நம் பங்கு என்று இபயசு 

ச ொல்லித் தருகிைொர். இன்றைய நற்ச ய்தியில், அவர் நம்பிக்றகறயப் 

பற்றி பபசியதும், உடபை, பணிவிறட ச ய்வறதப் பற்றிப் பபசுகிைொர். 

நம்பிக்றகயும், பணிவிறடயும் பிரிக்கமுடியொதவொறு 

இறணக்கப்பட்டறவ.  

நொம் பயன்படுத்தும் கம்பளம், இந்த இறணப்றபப் புரிந்துசகொள்ள 

உதவும். இரு திற களில் உள்ள இறழகள் இறணயும்பபொது, அழகிய 

கம்பளங்கள் சநய்யப்படுகின்ைை. அபதபபொல், நம்பிக்றகயும், 

பணிவிறட ச ய்வதும் இறணயும்பபொது, வொழ்வு என்ை அழகொை 

கம்பளம் உருவொகின்ைது. 

பணிவிறட ச ய்வது என்ைொல் என்ை? நம் கடறைகறளச்  ரிவர 

நிறைபவற்றி, நற்ச யல்கறள ஆற்றுவபத பணிவிறட என்று 

எண்ணுகிபைொம். இன்றைய நற்ச ய்தியில், இபயசு, இன்னும் 

முழுறையொகப் பணிவிறட ச ய்வது குறித்துப் பபசுகிைொர். எவ்விதக் 

கணக்கும் பொர்க்கொைல் பணியொற்றுவறதப் பற்றிப் பபசுகிைொர். 

அவரும் தன் வொழ்வில், முழுறையொக, இறுதி மூச்சுவறர பணிவிறட 

ச ய்தவர். அத்தறகயப் பணிக்கு நம்றையும் அறழக்கிைொர். 

 ன்ைொைங்கறளயும், சவகுைதிகறளயும் எதிர்பொர்த்து ச ய்யப்படும் ஒரு 

ச யலொக இல்லொைல், பணிவிறட என்பது நம் வொழ்வொகபவ 

ைொைபவண்டும் என்று இபயசு நம்மிடம் பகட்கிைொர்.  

பணிவிறட ச ய்வதிலிருந்து நம்றைத் திற  திருப்ப இரு ப ொதறைகள் 

எழுகின்ைை. உள்ளங்களில் ஆர்வம் ஏதுமின்றி பணியொற்றுவது, முதல் 

ப ொதறை. ஆர்வமில்லொத உள்ளங்கள், இறைவனுக்கும் அடுத்தவருக்கும் 

ஆற்றும் பணிகறள அளந்து ச ய்கின்ைை. பலறை, பரிற  எதிர்பொர்த்து 

பணியொற்றும் இந்த உள்ளங்கள் திருப்தி அறடவதில்றல.  

"அதிகம் ச யலொற்றுவது" என்பது, நைக்கு வரும் இரண்டொவது ப ொதறை. 

ைற்ைவர்கள் நம்றைப்பற்றி நல்ல எண்ணங்கள் சகொள்ளபவண்டும், 



அதைொல், நொம் முக்கியத்துவம் சபைபவண்டும் என்ை பநொக்கத்துடன் 

ச ய்யப்படும் பணிவிறட இது. 

 கம்பளம் என்ை உருவகத்திற்குத் திரும்புபவொம். இதறை, நம் 

குழுைங்களுக்கு ஓர் அழகிய எடுத்துக்கொட்டொகக் கொணலொம். நொம் 

ஒவ்சவொருவரும் அழகொை நூல் இறழகள். அறைவரும் இறணந்து 

சநய்யப்படும்பபொதுதொன், அழகிய கம்பளைொக உருவொகிபைொம்.  

ைொ ற்ை அைல அன்றை, ைற்றும் புனிதர்களின் பரிந்துறரறய நொம் 

நொடுபவொம். குறிப்பொக, நம்பிக்றகறயயும் பணிவிறடறயயும் தன் 

வொழ்வொக்கிய புனித அன்றை சதபர ொவின் பரிந்துறரறய நொடுபவொம். 

அவர் ச ொன்ை சில ச ொற்கள், நைது இன்றைய எண்ணங்கறள 

சுருக்கைொகக் கூறுகின்ைை: "நம்பிக்றகயின் கனி, அன்பு. அன்பின் கனி, 

பணிவிறட. பணிவிறடயின் கனி, அறைதி." (ஓர் எளிய வழி, முன்னுறர - 

A Simple Path, Introduction) 

ஆதொரம் : வத்திக்கொன் வொசைொலி 

 


