சத்தியத்தத எப்படி கண்டு ககொள்வது?

சிருஷ்டி கர்த்தாவாகிய கடவுள் மனிதர்களுக்கு தம்மமப் பற்றியும், மனிதர்களுக்கான தமது
திட்டத்மதப் பற்றியும் உண்மமகமை வவைிப்படுத்தியிருக்கிறார். அது மட்டுமல்லாமல் நாம்
அவற்மறப்

புரிந்து வகாள்ை பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானத்மதயும் பரிசுத்த ஆவிமயயும்

வகாடுக்கிறார். ஆகவவ இந்த ஞானத்மதப் வபற்றுக் வகாள்ை யாவருக்கும் சம்பூரணமாய்
வகாடுக்கிறவரும், ஒருவமரயும் கடிந்து வகாள்ைாதவரும் சத்திய ஒைியின் பிறப்பிடமாகிய
வதவமன நாம் வதட வவண்டும்.

எது சத்தியம்?
கிறிஸ்தவர்கைிமடவய ஏன் இத்தமன பிரிவுகள்?
ஏன் இத்தமன வகாட்பாடுகள்? குழப்பங்கள்?
சத்தியத்மத நாம் எங்வக கண்டுபிடிப்பது? எப்படி?

பல

சமப

பிரிவுகள்,

சத்தியத்மத

பற்றிய

அவர்கைது

மாறுபட்ட

வகாட்பாடுகைிலும்,

வசயல்பாடுகைிலும் பல தவறுகள் இருப்பமதவய உணர்த்துகிறது.
மனுஷருமடய கற்பமனகமை உபவதசங்கைாகப் வபாதித்து, வணாய்
ீ
எனக்கு ஆராதமன வசய்கி
றார்கள் என்றும், எழுதியிருக்கிறபிரகாரம், மாயக்காரராகிய உங்கமைக் குறித்து, ஏசாயா நன்றா
ய்த் தீர்க்கதரிசனம் வசால்லியிருக்கிறான். – மாற்கு 7:7
வவதொகமம் – புத்தகங்களுக்ககல்லொம் புத்தகம்:
வவதாகமவம

கடவுள் நமக்கு

வகாடுத்திருக்கும்

சத்தியத்மத

அறிவிக்கும்

புத்தகம்.

வவதவாக்கியங்கவைல்லாம் வதவ ஆவியினால் அருைப்பட்டிருக்கிறது; - 2 தீவமா 3:16
கர்த்தருமடய புஸ்தகத்திவல வதடி வாசியுங்கள்; இமவகைில் ஒன்றும் குமறயாது; இமவகைில்
ஒன்றும் வ ாடில்லாதிராது; அவருமடய வாய் இமதச் வசால்லிற்று; அவருமடய ஆவி அமவக
மைச் வசர்க்கும். -ஏசாயா 34:16

சத்தியத்தத வதடுங்கள், அப்கபொழுது கண்டதடவர்கள்
ீ
என்தை வ ொக்கிக் கூப்பிடு, அப்வபாழுது நான் உனக்கு உத்தரவு வகாடுத்து, நீ அறியாததும் உன
க்கு எட்டாததுமான வபரியகாரியங்கமை உனக்கு அறிவிப்வபன் –
உமது

வவைிச்சத்மதயும்,

நடத்தும்.

உமது

சத்தியத்மதயும்

எவேமியொ 33:3

அனுப்பியருளும்.

சங்கீ தம் 43:3
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அமவகள்

என்மன

உண்மமயான

கடவுமை வதடுபவர்களுக்கு அவர் சத்தியத்மதயும்,

உலகத்துக்கான தனது

திட்டத்மதயும் வவைிப்படுத்துகிறார். வகளுங்கள் அப்வபாழுது உங்களுக்கு வகாடுக்கப்படும்;
வதடுங்கள்,

அப்வபாழுது

கண்டமடவர்கள்;
ீ

தட்டுங்கள்,

அப்வபாழுது

உங்களுக்குத்

திறக்கப்படும் (மத்வதயு 7:7). அவருமடய ராஜ்யத்மதப் பற்றிய சத்தியங்கமையும் நீதிமயயும்
வதடினால்

கண்டிப்பாக

வகாள்ைவும்

அவரிடம்

அவர்

அமத

பரிசுத்த

நமக்கு

வகாடுப்பார்.

ஆவிமயயும்

அவற்மற

ஞானத்மதயும்

சரியாக

வகட்டால்

புரிந்து

கண்டிப்பாக

வகாடுக்கப்படும் என்று உறுதி கூறியிருக்கிறார்.

சத்தியத்தத அறிவர்கள்,
ீ
சத்தியம் உங்கதை விடுததலயொக்கும்:
ஏசாயா 1:18 தமிழ் வமாழி வபயர்ப்பு சரியான படி இல்மல, அது தமிழில் “வழக்காடுவவாம்
வாருங்கள்” என்று இருக்கிறது, ஆனால் மூல பாமஷயாகிய எபிவரய வமாழியில் “ “ יכח
“yâkach” என்ற பதம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது. அதாவது “வதைிவாக சிந்தித்து ஆராய்ந்து
(பகுத்தறிந்து)

நியாயத்மதக்

கற்றுக்

வகாள்ைலாம்

together, says YAHWEH - Isa 1:18 (ASV). ஆகவவ

வாருங்கள்” Come now and let us reason

ொம் வவதொகமத்தத ஆழ்ந்து தியொைித்து

உண்தமகதை அறிந்து ககொள்ை வதவன் விரும்புகிறொர் என்பது கதைிவொகிறது.

வவதாகமத்தில் வதவன் வகாடுக்கும் சத்தியங்கமை அறிந்து வகாண்டால்; பாவம், தவறான
வபாதமனகள், வபாய்கள், மூடபக்தி, மத வகாட்பாடுகள், மத அமமப்புகைில் இருந்தும் கள்ை
தீர்க்க தரிசிகைிடம் இருந்தும் சத்தியம் உங்கமை விடுதமலயாக்கும்

(வயாவான் 8:

32).

வமலும் வவதாகமம் வசால்லும் சத்தியம் என்ன என்பமத பற்றி இன்னும் விைக்கமாக அறிய
“எது சத்தியம்” என்ற இலவச துண்டுப் பிரதி வகட்டு படியுங்கள்.
நீதியின்வமல் பசிதாகமுள்ைவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் திருப்தியமடவார்கள்.

மத்வதயு 5:6

எல்லா மனுஷரும் இரட்சிக்கப்படவும், சத்தியத்மத அறிகிற அறிமவ அமடயவும், அவர் சித்த
முள்ைவராயிருக்கிறார். – 1தீவமாத்வதயு 2:4
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