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அப்பபோஸ்லிக்க கோரம்ல்   (AC) தவக்கோலப் பிரசச்ோரம் 4வது வோரம் 

 

ஆண்டவரும் மற்றும் அவர ்பணியும் ...ஏதோவது பகள்விகள் உள்ளனவோ ? 

கடவுள் மற்றும் மனித வோழ்க்கக பற்றிய உண்கமகள் புரிந்துக் ககோள்வ 

தற்க்கு ஆரவ்ம் உண்டோ? 

உண்கம வழி நோடுவது  கிறிஸ்துவின் நம்பிக்ககபய. 

கிறிஸ்துவ  வழி , உண்கம மற்றும் வோழ்க்கக  கிறிஸ்வின் நம்பிக்ககபய. 

ஆண்டவரின்  போரக்வயில் சவோல்ககளக் கோண்பதும் கிறிஸ்துவின் 

நம்பிக்ககபய. 

 

கிறிஸ்த்துவின் சபகோதர சபகோதிரிகபள உங்களுக்கு சமோதோனம். தவக்கோலம் 

4வது வோர பிரசச்ோரத்திற்கு அன்புடன் வரபவற்கிபறன். எங்கு நீங்கள் 

இருந்தோலும் அகனவரும் நலமோகவும் போதுகோப்போகவும் இருக்க நோம் 

ஆண்டவரிம் மன்றோடுபவோமோக! 

பயோவோன் 3: 14- 21 பத்தியிலிருந்து கோண்பபோம். ஆண்டவர ்அவர ்பணியும் 

ஒட்டி  பல பபோரோட்டங்களுடன் பகள்விகபளோடு பரிபசயர ்நிபகோடமஸ் 

இரவில் கசன்று சந்திக்கிறோர.்  

வோருங்கள் வோசிப்பபோம். 

 போகலவனத்தில் கமோபசயோல் போம்பு உயரத்த்ப்பட்டது  பபோல போனிட 

மகனும் உயரத்த்ப்பட  பவண்டும்..அப்பபோது அவரிடம் நம்பிக்ககக் 

ககோள்ளும் அகனவரும் நிகலவோழ்வு கபறுவர.் தம் ஒபர மகன் மீது 

நம்பிக்கக ககோள்ளும் அகனவரும் நிகலவோழ்வு கபறுவர.் தம் ஒபர மகன் 

மீது நம்பிக்கக ககோள்ளும் எவரும் அழியோமல் நிகல வோழ்வு கபறும் 

கபோருட்டு அந்த மககனபய அளிக்கும் அளவுக்கு  கடவுள் உலகின்பமல் 

அன்பு கூரந்்தோர.் உலகிற்குத் தண்டகன  தீரப்்பளிக்க அல்ல. தம் மகன் 

வழியோக அகத  மீட்கபவ கடவுள் அவகர உலகிற்கு அனுப்பினோர.் அவர ்மீது 

நம்பிக்கக ககோள்ளபவோர ் தண்டகனத் தீரப்்புக்கு ஆளோவதில்கல;  ஆனோல் 

நம்பிக்கக ககோள்ளோபதோர.்  ஏற்கனபவ தீரப்்பு கபற்று விட்டனர.்                          

ஏகனனில் அவரக்ள் கடவிளின்  ஒபர மகனிடம் நம்பிக்கக ககோள்ளவில்கல. 

ஒளி உலகிற்கு வந்திருந்தும் தம் கசயல்கள் தீயனவோய் இருந்தோல் மனிதர ்

ஒளிகய  விட இருகளபய விரும்பினர.் இதில்தோன்  அவரக்ளுக்கு எதிரோன  

தண்டகனத் தீரப்்பு அகடங்கியுள்ளது. தீங்கு கசய்யும் அகனவரும் ஒளிகய 

கவறுக்கின்றனர.் தங்கள் தீசக்சயல்கள் கவளியோகிவிடும் என அஞ்சி 

அவரகள் ஒளியிடம் வருவதில்கல. உண்கமக்பகற்ப வோழ்பவரக்ள் ஒளியிடம் 
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வருகிறோரக்ள். இதனோல் அவரக்ள் கசய்யும் அகனதக்தயும் கடவுபளோடு 

இகணத்பத கசய்கிறோரக்ள்  என்பது கவளியோகும். 

குறிப்பு 1  நம்பிக்கககயத் கதோட்டு  என்னுகடய  பகள்விகள் என்ன ? 

  அனுபவங்கள் குழப்போன சூழ்நிகலயில் இருந்தோலும் நோம் கிறிஸ்துவின் 

நம்பிக்கக எனும் போகதயில் பயணிக்கிபறோம்...சிலசமயங்களில்                  

நம்பிக்ககயின்கம உருவோகலோம். ஆண்டவரும் மற்றும் அவர ்பணியும் 

நற்கசய்தியின் வழி  கமய்யோக நம்பிக்ககயின் தன்கமகய                         

கற்பிக்கப்படுகிறது. பகள்விகள் மனதில் பதோன்றினோலும் நம்பிக்கக இல்கல 

என அரத்்தமோகோது. நம்பிக்கக பமபலோங்கி  வளர ஆண்டவர ்

அகழக்கின்றோர.் ஆண்டவர ்பகள்விகபளோடும் குழப்பங்கபளோடும் இருக்கும் 

பவகளயில் அகழக்கிறோர.்  

பகள்விகபளோடு அங்பக நின்றிடோமல் . இபயசுகவ நிபகோடமஸ் நோடியது  

பபோல் பதில்ககள ஆரவ்த்துடன் பதடுங்கள். 

பகள்விகள் 

ஆண்டவரின் நம்பிக்கக ஒட்டி என்னுகடய பகள்விகள் என்ன? 

எத்தகன முகற இபயசுவிடம் பகள்வி பகட்டுபின் ஆண்டவர ்என்பனோடு 

உகரயோடவும் வழிகோட்டவும் அனுகிருக்கிபறனோ? 

குறிப்பு 2 

எவ்வோறு நம்பிக்ககயின் அகடயோளங்கள் சின்னங்கள் எனக்கு  

வழிகோட்டலோக உள்ளது? 

பமோசஸ் கோலத்தில், ஆண்டவரின் அகடயோளம் யூதரக்ளின் வழி 

அறிவிக்கப்பட்டதின்  வழி  நிபகோமசின் பகள்விகளுக்கு பதிலுகரக்கிறது. 

கயபகோவோ எகிப்தின் அடிகமதத்னத்திலிருந்து மீட்டிய கோலமது. அவரக்ள் 

போகலவனத்திலிருந்து வோக்களிக்கப்பட்ட நிலதக்த பநோக்கி பயணம் கசய்து 

ககோண்டிருந்தனர.் அவ்வமயம் போம்புகளோல் தோக்கப்பட்ட  உயிர ் இழந்தனர.் 

கயபகோவோவிடம் உதவிக்கு மன்றோடினர.்  

கவண்கல போம்பு சிகல கசய்து எல்லோரும் போரக்்கும்படி  உயரந்்த இடத்தில் 

நிறுவும் படி  கயபகோவோ பமோபசகயப் பணித்தோர.் போம்பினோல் 

தீண்டபட்டவரக்ள் அகதப் போரத்்தோல் குணமகடயவர.் இதனோல் கவண்கல 

போம்பு சிகல அகடயோளச ் சின்னமோக விளங்கியது. உயிகரக்கோக்கும் 

குணமளிக்கும் சின்னமோக அகமந்தது. யூதரக்ளின் சரித்திரத்தில் 

நிபகோமசுக்கு மறக்கவியலோத நிகழ்வோக அகமந்தது. அவ்வோறு 

நிபகோடமசுக்கு ஆண்டவர ்உதவும் மனப்போன்கமகய உணர இபயசு 

உணரத்்துகிறோர.் 
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பகள்விகள் 

நம்பிக்கக எனும் பயணத்தில் ஆண்டவர ்என்ன அகடயோளங்கள் மற்றும் 

சின்னங்கள் ககோடுத்திருக்கிறோர?் 

 

இன்று நோன் குழப்பத்தில் இருக்கும் பபோது , ஆண்டவரின் நம்பிக்கக எந்த 

சின்னங்கள் அகடயோளங்கள் ககோண்டு வழிகோட்டலோக அகமகிறது? 

குறிப்பு 3 

ஆண்டவரின் போரக்வயின்  வழிபய எல்லோவற்கறயும் போரக்்கிபறனோ? 

சிலுகவயில் கதோங்கிய இபயசுகவ கூரந்்து கவனிதத்ோல் நிபகோமஸ் 

பகள்விகளுக்கு  பதில் கிகடக்கும் என இபயசு கசோல்கிறோர.் இபயசு 

சிலுகவயில் உயபர இருக்கும் இடம் முக்கியமோனதோகும். மகலயுசச்ி மீது 

இருந்து உலககக் கோணும் கோட்சிக்கு  ஒப்போகும். மகலயின் அடியில் கோணும் 

கோட்சி பபோல் அல்ல....வித்தியோசமோனதோகும். பமபல இருந்து கோணும் கோட்சி 

மிகப்கபரியதோகும். ஒதுக்கப்பட்படோர ் துன்ப  படுபவோர ்உள்ள  இடங்ககளக் 

கோணவும் கதோடரப்ு ககோள்ளவும் ஏதுவோகிறது. 

இவ்வுலகக உயரந்்த அளவில் கோண இபயசு நிபகோடமகச அகழக்கிறோர.் 

இபயசு தன் கண்களோல்  கோணும்  உலககப் போரக்்க  நிபகோடமகசயும் 

அகழக்கிறோர.் நம்பிக்ககயுடன் நோம் கோணும் இவ்வுலகதக்த , நம்முகடய 

போரக்வ மனமோற்றமகடச ்கசய்கிறது கிறிஸ்துவ நம்பிக்கக. 

 

பகள்விகள் 

கிறிஸ்துவ நம்பிக்கக என்பகத என் வோழ்வில் நோன் எப்படி போரக்்கிபறன், 

நண்பரக்ளின்  வழியோகவோ. கஷ்டப்படும் சமயத்திலோ , நமது 

அரப்ணிப்பிலோ.....? 

ஆண்டவரின் போரக்வயில் அவரின்  அகழப்பிற்கு நோன் தயோர ்நிகலயில் 

இருக்கிபறனோ? 

குறிப்பு 4.  

இபயசு மற்றும் அவர ்பணிகய  அகடயோளங்கபளோடு ஏற்றுக் 

ககோள்கிபறனோ? 
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இபயசு மற்றும் அவர ்தம் பணி ....நிபகோடமசுக்கு  குழப்பமோக இருந்தது.  

இபயசு கமசியோவோ?  அப்படி என்றோல் பரிபசயரக்ள் இபயசுகவ ஏன் 

கதோல்கல ககோடுப்பவரோக  போரக்்கின்றனர?் ஆண்டவரின் திருமகன் இபயசு 

மற்றும் அவர ்தம் பணியுடன் அகடயோளங்ககளக் கோட்டி  நிருபிக்கிறோர.் 

இருப்பினும் ஏன் அவகர நிரோகரிக்கின்றனர?்   உயரந்்த நிகலயில் 

அண்டவரின் திட்டங்ககள கோண நிபகோடமகச அழக்கிறோர.் ஆண்டவரோல் 

இபயசு அனுப்பட்டோர ் என ,மனந்திறந்து நிபகோடமசு ஏற்று ககோள்ள 

பவண்டும். இபயசு பமற்ககோண்ட பணி ஆண்டவரோல் நியமிக்கப்பட்டது. 

உன்னுகடய  குழப்பங்கள் மனிதரக்ளிடம் இருந்து வந்ததோ அல்லது 

ஆண்டவரின் திட்டமோ என இபயசு நிபகோடமகச பநோக்கிக்பகட்டோர.்  

 

பகள்விகள் 

எனக்கு இபயசு திருமகன் யோர?் 

எந்த பநோக்கத்திற்கோக இபயசு பணி கசய்கிறோர?்  

எப்படி என்கன ஊக்குவிக்கிறது.....தற்புழ்சச்ியோ அல்லது மகிகமகயல்லோம் 

ஆண்டவருக்கோகவோ? 

 

சபகோதர சபகோதரிகபள இந்த தவக்கோல 4 வது வோரம் ஆனது , இபயசுவின்  

புதிய பநோக்கத்பதோடு ஒபர வழி வோழ்க்கக மற்றும் உண்கம எனும் 

போரக்வகய ஒன்றிகணந்து கோண்பபோம்.. அண்டவர ் ஆசீரவ்திப்போதோக!  

ஆகமன் ! 
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