
 

 

7. யா�ட����� ந��ைய எ��பாரா��
 

எ�லா� வ�ல அ�லா� அவைன வ�பட��, �ைன��ர�� தன� 

அ�யா�கைள� பைட�தா�. அவ��� ந��ெச��த அவ�க��� வா�வாதார�ைத 

வழ��னா�. இ�����, பல� அவைன� த���� ம�றவ�கைள வ�ப�டன�, 

ந��ெக�டதன� ம�த�க�� பரவலாக இ��ப�னா� அவ����� ம�றவ�க��� 

ம�க� ந����ளவ�களாக இ���றா�க�.  எனேவ, ம�றவ�க� உ�க� உத�ைய 

மற�பைத க�டாேலா அ�ல� உ�கள� இர�க��க ெசய�கைள அல��ய� 

ப���னாேலா கல�க�றா��.  அவ�க�ட� இர�க� கா��ய காரண���காகேவ �ல 

ம�க� உ�கைள ெவ��கலா�, உ�கைள எ��யாக�� ெகா�ளலா�.   

அ�லா��� அவ�ைடய �த�� அவ�ைடய அ��ெகாைட�னா� அவ�கைள� 

�மா�களா��யத�காகவா (இ�வா�) ப�வா�க ��ப�டன�? (�����ஆ�:  9:74) 

வரலா�� ப�க�க�� ���� ���� காண�ப�� ஒ� கைத, ஒ�வ� ம��� 

அவ� மக�ைடய�: ��னவ� அவைன வள��தா�, ஊ��னா�, ேபா���னா�, 

க���தா�: மக� உற�க ேவ��� எ�பத�காக, இர�க�� இவ� ������பா�, தன� 

மக� உ�ண ேவ��� எ�பத�காக, இவ� ப�ேயா� இ��பா�, தன� மக� �கமாக 

இ��க ேவ��� எ�பத�காக, இவ� க�ைமயாக உைழ�பா�. அ�த மக� வள��� 

வ�வைட�த ேபா�, தன� த�ைத�� ��ப�யாைம, அவம�யாைத ம��� அல��ய�ைத 

ெவ�ம�யாக வழ��னா�. 

எனேவ ��க� ெச�த ந�ைமக� ந�� ெக�டதன�தா� ஈ�ெச�யப�டா� 

அைம�யாக இ��க�.  அள��லா ெபா��ஷ�கைள தன� ைகவச� ைவ���ள 

ஒ�வ�ட���� ��க� ந��� வழ�க�ப��� எ���ற உ�கள� ஞான�ைத� ெகா�� 

ச�ேதாஷ�ப���.  

ம�றவ�க��� ��க� இர�க��க ெசய�கைள ெச�ய� �டா� எ�� இ�� 

இ�ைல: ந�� ெக�டதன���� ��க� மனதார தயாராக இ��க ேவ��� எ�பேதயா��.  

அ�லா��� ��ெபா�த�ைத நா� த�மமான கா�ய�கைள� ெச�ய�� ஏென�� 

இ�த மன�பா�ைமயா� ��க� அ���சயமாக ெவ�� ெப���. ந��ய�ற ம�த� 

உ�ைம�ேலேய உ�கைள எ��� ெச�ய ��யா�: அ�த நப� வர�� ��யவராக இ���� 



 

 

ேபா�, ��க� ப�வான அ�யானாக இ��பத�காக அ�லா�ைவ பாரா���க�. 

ெகா���� ைக ெப�� ைகைய�ட �ற�த� எ�பைத�� �ைன� ெகா���க�. 

“உ�க��� நா�க� உணவ��பெத�லா�, அ�லா��� �க���காக (அவ� 

���ெபா��த���காக); உ�க�ட���� �ர�பலைனேயா (அ�ல� ��க�) ந�� 

ெச��த ேவ��ெம�பைதேயா நா�க� நாட��ைல” (எ�� அவ�க� ��வ�). 

(�����ஆ�:  76:9) 

ஏேதா இ�த வசன� ம��� இ� ேபா�றவ�ைற ச���கா�ைத� ேபா� �ைறய ம�க� 

ம�றவ�க�� ந��ெக�ட த�ைமைய� ெகா�� அ���� அைட��றன�:  

ம�தைன (ஏேத�� ஒ�) ��ப� ���மானா� அவ� (ஒ��சா���) 

ப����ெகா�ேடா, அ�ல� உ�கா��� ெகா�ேடா, அ�ல� ��ற �ைல�ேலா (அைத 

���மா�) ந��டேம �ரா������றா�, ஆனா� நா� அவைன ���� அவ�ைடய 

��ப�ைத ��� ��ேவாமானா�, அவ� தன�� ஏ�ப�ட ��ப�ைத ���வத�� அவ� 

ந�ைம அைழ�காத� ேபாலேவ (அல��யமாக�) ெச�� ���றா�. (�����ஆ�:  10:12) 

ஆகேவ, ��க� யா��காவ� ஒ� ேபனா ெகா���, அவ� அைத உ�கைள ேக� 

ெச�ய பய�ப���னாேலா அ�ல� ��க� யா��காவ� ஊ���ெகா�ள ஒ� ைகத�ைய 

ெகா���, அைத ெகா�� அவ� உ�கைள அ��தாேலா, ��க� கல�க� ெகா�ளா��. நா� 

��� ����கா��ய� ேபா�, ெப��பாலான ம�த�க� த�க� இைறவ��� ந�� 

ெக�டவ�களாக இ���� ேபா�, ��க�� நா�� எ�வாறான நட���ைறைய 

எ��பா��க ேவ���?    

 


