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பிமப்பு செொல்லும் செய்தி - றமத்திரு அிர்தொெ சுந்தர் ஜொ 

 

முன்னுற: 
திநப்பு ஒரு அற்பும். அந் திநப்பு ஒரு ப்திசாம். இந் திநப்பு 
சசால்லுதா ஒரு ற்சசய்ி. அந் ற்சசய்ி ாருக்கு கிழ்வு 
ன்ததுத இன்றந கானத்ில் ணிர்கள் தகட்கும் தகள்ி. 
ணி திநப்பு ற்நப் திந திநப்றதப் ததானத் ாணா? ன்நால் 
கட்டாம் இல்றனசன்ந சசால்னத் தான்றும். 
அப்தடிசன்ண சிநப்பு ணிப் திநப்பு. அது சசால்லும் சசய்ித்ான் 

ன்ண? 

 

ெிமப்பொனதத பிமப்பு: 
திநப்பு இந் திதஞ்சத்ில் தனவுண்டு. தறடப்திதனத தார்க்கின்தநாம், 

புல்பூண்டுகள், ம் சசடி சகாடிகள், டப்தண, ஊர்ண ண தனவுண்டு. 
ஒவ்சான்றும் ஒவ்சாரு ாபிதன தறடக்கப்தட்டாக ிினிம் 
சசால்லுகின்நது. பத்ாய்ப்தாய் ணிப் திநப்பு. அன் தின்ணர் துவும் 
தறடக்கில்றன. அந் ணிறண றணந்து ன் சானிதன 
ணப்திதன தறடத்து, ன்னுறட உிர்பச்றச அனுள் ஊ உிர் 
சதற்நான் ணின் ன்ததுத சசய்ி. இதுத ணி தறடப்தின் 
சிநப்தாகும். 
 

ஒவ்சவொருவரும் ஒவ்சவொருவிதம்: 
ணிர்கள் சாடர்ந்து திநந்து சகாண்தட இருக்கிநார்கள். அன்று 

தறடத்ர் ன் தறடப்பு சாிறன ிறுத்ிக் சகாள்ில்றன. 
இன்று குிற்ந, தனணீாண ணிர்கறபத தன்தடுத்ி 
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சாடர்ந்து தறடத்துக் சகாண்தட இருக்கின்நார். ணத ான் அநிஞர் 
சசான்ணார், ஒவ்சாரு குந்றபம் இந் ண்ிதன திநக்கும் 
ததாசல்னாம், கடவுள் இன்றும் உிர் ாழ்ந்து 
சகாண்தடிருக்கின்நார். தறடத்துக் சகாண்தடிருக்கின்நார் ன்தது 
உண்றாகின்நது. ந் ணிரும் ஒருறப் ததான ஒருர் 
இல்றன. ிஞ்ஞாணபம் சசால்லுகின்நது, றகதறக ாறுகின்நது. 
றட ாறுகின்நது. சால் ாறுகின்நது. இத்றணாண்டபாக 
தறடக்கதட்ட ணிர்கபில் இருர் கூட ஒன்று ததான இருந்ாக 
னாறு இல்றன. உனகத்ில் ழு ததர் ஒன்நாக இருப்தாக ததசிக் 
சகாள்கிநார்கதப ி ிரூதித்ில்றன. ணிர்களுள் 
ஒவ்சாருரும் ஒவ்சாருித்ில் தறுதட்தட இருக்கின்நார்கள். 
இதுத தறடப்தின் சிநப்தாக உன்ணாக அறந்துள்பது. 
 

இந்த பிமப்பு நக்கு ச ொறைத: 
ணிர்கள் ங்கபது உநிதன ங்களுக்கு ஒரு குந்ற தண்டும் 
ன்று ாட தகாில் இல்றன, தடா ருத்துரும் இல்றன. 
தகாில்கள் ருத்துர்கள் ங்கபது ிபம்தங்கறப கூட இந் 
தகாில் குந்றம் சகாடுக்கும் அற்பு ிருக்தகாில் ன்றும், 

ருத்துர்கள் ாங்கள் றகாசிக்கார்கள் ன்றும் சசால்னிக் 
சகாள்ில் சதருறப்தடுகின்நார்கள். 
ிினிம் கூறுகின்நது. ிருப்தா 127 : 03 'ிற்நின் கணி ஆண்டர் 

ந் சகாறட, திள்றபப் ததறு ஆண்டர் அருளும் சசல்ம் 
ன்கின்நார் ாதீு இாசா. க்கட் சசல்த்ால் பூிற ிப்தி 
ருகின்நார்.  
'ாணிடாய் திநப்தற்தக ல் ாம் சசய்ிடல் தண்டும்' ன்நான் 

ம் கிஞன். 
 

இதசுவின் பிமப்பு 

ாணிட சபகத்ின் னாற்நிணிதன ன் தறடப்புக்கறப தாதுகாக்க, 

ிடத் தறாணர்கறப அர்கள் த்ிிதன தர்வு சசய்து 
அனுப்திணார் கடவுள். ீட்தின் னாறு இறண உறுி சசய்கின்நது. 
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அர்கறபசல்னம் புநந்ள்பி ானுடம், ன்கறண ிக்கும் ண 
ண்ி ன்கறண ிக்கு றாக்க பன்ந்ார். 
தா 03: 16 கூறுகின்நது, 'ம்திக்றகக் சகாள்தார் ிறனாழ்வு சதந, 

ன் கறணத அபிக்கும் அபவுக்கு கடவுள் உனகின் ீது 
அன்புகூர்ந்ார்.' 
கணின் திநப்திற்கு இதுத காாகிது. ன்கறண ானுடம் 
ிக்கும் ன்றண ாற்நிக் சகாள்ளும் ண ம்திணார் தறடத்ர். 
 

தநொக் ம் நிறமதவமிதொ? 

திநந்ரும் ான் கடவுபின் குார் ன்நல்னால் ன்றணத 
ாழ்த்ிக் சகாண்டார். பிறாண ாழ்ின் ி 
இம்ண்ணுனகில்ஒரு புி புட்சிற உருாக்கிணார். 
ன்ததாறணின் ிாக பிறாண உறின் ிாக 
ஆாண கருத்துக்கறப ிறத்ார். ானுடம் ிட்டா றக்கும். 
ான் ல்னணாக இருப்தால் உணக்கு சதாநாறா? ன்று தகட்டுப் 
தார்க்க அறக்கிநார். ீரும் ததாய் அப்தடித சசய்பம். இக்கத்றத 

ிரும்புகின்தநன் ன்தன் அர்த்த்ற ததாய் கற்றுக் சகாள்ளுங்கள் 
ண அநிவுறுத்துகின்நார். ானுடத்ிற்காய் ன் கறணத அபிக்க 
ந் கடவுள் சாறத ற்றுக் சகாள்ப திக்கின்நார். ததாறணற 
ற்றுக் சகாள்ப படிா ாணிடம் சகால்ன ீர்ாணித்து. ார் 
சதரிர் ன்கின்ந ததாட்டிாதனத அற சகால்ன ீர்ாணித்து. 
அற சாத்ிப்தடுத்ிது. அணால் ானுடத்ின் தாக்கம் 
ிறநதநிா? கடவுபின் தாக்கம் ிறநதநிா? 

 

பிமப்பு செொல்லும் செய்தி: 
ஒவ்சாரு ணிணின் திநப்பும் பன்கூநிக்கப்தட்ட ஒன்நாகும். 
இறண தவுல் ிபக்குகிநார் தத 02: 10 'ாம் கடவுபின் 
றகதறனப்தாடு. ற்சசல்கள் புரிற்சகன்தந கிநிஸ்து இதசு 
ிாக தறடக்கப்தட்டிருக்கின்தநாம். இவ்ாறு ற்சசல்கள் புரிந்து 
ாழும்தடி கடவுள் பன்கூட்டித ற்தாடு சசய்ிருக்கின்நார்.' 
இறநணின் இறநாட்சிப் திிறண, அர் ிட்டுச் சசன்ந 
திிறண சாடர்ந்ாற்ந, ன் க்கறப இறநன் பன்கூநித்து 
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றத்து தர்ந்சடுத்து, ஆசீர்ித்து ருகின்நார். ஒவ்சாரு 
குந்றபம் இந் ண்ணுனகில் திநக்கும் ததாது, இறநன் 

சசனாற்நிக் சகாண்டு இருக்கின்நார். ான் ான் உங்கறப தர்ந்து 
சகாண்தடன் ன்கின்நார். திநப்பு க்கு ிடுக்கும் சசய்ி. ாம் 
க்காக அல்ன, ாநாக ற்நர்கபின் னன்களுக்காக. ம்பறட 
ஆற்நறன ிநறற, அநிற சகாண்டு இறநப்திாற்நிடத. 
அர் ிட்டுச் சசன்ந ல்ன சசல்கறப ண்ணுனக ாந்ர்கள் 

சதற்நிடத. ாந்ர்கள் ாரும் ம்பறட ல்ன சசல்கறப 
கண்டு தறடத்றபம், தாரிப்தறபம், தாதுகாப்தறபம் 
கண்டு ததாற்நிடத. த் 05: 16 

 

நம்முறை பிமப்பு அர்த்தம்  ண்ைதொ? 

ிகுந் கணி ந்து அருறட சீடாக ாழ்துத ந்றக்கு 

ாட்சிறபிக்க கூடிது. இந் கணி ரும் ாழ்வு ாகும் ததாத 
ம்பறடாழ்வு அர்த்ம் சதறுகின்நது. இன்றந ாழ்வு சூனில் 
ம்பறட கிநிஸ் ாழ்வு தம் தி சாி ன்ந சாதக் 
தகட்டுக்குள் சிக்கித் ிக்கின்நது. இிதன ிகுந் ண்ிக்றகிதன 

கிநிஸ்துற ற்றுக் சகாண்டர்கள் சுன்று ருால் சாட்சிாண 
ாழ்வு ன்தது சதரி தகள்ிக் குநிாகிப் ததாணது. இணால் இன்று 
திநப்புச் கூட அர்த்ம் இந்து ததாணதா ன்று தகட்கத் 
தான்றுகின்நது. ல்னது சசய்து ாழும் ாழ்வு ன்தது ததாய், 

இன்று ான் ன் சசய் தண்டும், ணக்கு ன்ண னாதம் கிறடக்கும், 

தி சுகம் கண்டு, தத்ிறண தசர்த்து, ஊாரிாக ாழ்ந்து ிர் 
சாட்சிாக ாழ்து ான் இன்றந ாழ்ாக ாநி ருது 
தறணறத ருகின்நது. தவுல் அடிகபார் கனாத்ி க்களுக்கு 
ிடுக்கும் ச்சரிக்றகற ற்றுக் சகாள்தாம். 05: 15 'ஒருற 
ஒருர் கடித்து ிழுங்குற ிறுத்ாிட்டால் ஒருால் ஒருர் 
அிக்கப்தடுரீ்கள். ச்சரிக்றக!' 
 

முடிவுற: 
ாழ்து ஒருபறநத. அந் ாழ்வு ஒரு சகாறடத. அந் 
சகாறடற அர்த்பள்பாக்க ாழ்து து கடறத. ாழ்ின் 
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அர்த்த்ற புரிந்து, ல்னது சசய்து ாழும் ததாது, தறடத்ருக்கு 
சான்று தகர்கின்தநாம். இறணத கிநிஸ்து ன் திநப்திணால், ல்னது 
சசய்து அதுத ன் ாழ்ின் உவு ன்று சசால்னி ாழ்ந்து 

அர்த்ம் சகாடுத்ார். அணால் சகாறன சசய்ப்தட்ட அர் ாழ்ின் 
தாக்கம் ிறநதநிது ன்ததுத உண்ற. தால்ில்ன, 

சற்நித. 
 

 


