கிறிஸ்தவனாயிருப்பதால் என்ன நன்மை?

இன்றைய

கிைிஸ்தவர்கள்

கிைிஸ்தவனாய்

இருப்பதாத

எதிர்பார்க்கிைார்கள்.
தபாதறனகளும்

ததவ
ா

பக்தியாய்
உ

கிைிஸ்தவ

அப்படிதய

சசல்வம் சகாழிக்கும், நல்

க

ஆசீர்வாதங்கள்

சறபகள்

இருக்கிைது.
தவற

இருப்பதாத
எல்

தயசு

ா,

உண்றையான

கிறைக்கும்

ாவற்ைிலும்,

கிைிஸ்துறவ

என்று

தபாதகர்களின்
பின்பற்றுவதால்

, வடு,
ீ
வசதிகள் யாவும் கிறைக்கும் என்று

தபாதிக்கிைார்கள்.
ஆனால் இந்த பபாதமனகளுக்கு ைாறாக பவதவசனம் பபாதிக்கிறது:
அன்ைியும் கிைிஸ்து இதயசுவுக்குள் ததவபக்தியாய் நைக்க ைனதாயிருக்கிை யாவரும்
துன்பப்படுவார்கள். -2Ti 3:12
ததவனுறைய ராஜ்யத்திற்கான ஓட்ைம் எப்படிப்பட்ைது? குறுக

ான வழி அல்

வா?

தவத வாக்கியங்கள் என்ன சசால்கிைது?
நாம் அதநக உபத்திரவங்களின் வழியாய்த் ததவனுறைய ராஜ்யத்தில்
பிரதவசிக்கதவண்டுசைன்று சசான்னார்கள். - Act 14:22

பயசு

கிறிஸ்து,

தன்மன

பின்பற்றி

வந்தால்

உங்களுக்கு

அமைதியான

வாழ்க்மகயும், சமுதாய அந்தஸ்தும் உண்டு என்று சசான்னாரா? இல்ற
சிலுறவறய எடுத்துக் சகாண்டு பின்பற்ை அல்

வா சசால்

, அவர்

ியிருக்கிைார்.

தன் சிலுறவறய எடுத்துக்சகாண்டு என்றனப் பின்பற்ைாதவன் எனக்குப் பாத்திரன்
அல்

. - Mat 10:38

அப்சபாழுது, இதயசு தம்முறைய சீஷர்கறள தநாக்கி: ஒருவன் என்றனப் பின்பற்ைி வர
விரும்பினால், அவன் தன்றனத் தான் சவறுத்து, தன் சிலுறவறய எடுத்துக்சகாண்டு
என்றனப் பின்பற்ைக்கைவன். - Mat 16:24
அவனவன்

தன்

கிைிஸ்துறவப்தபா
எப்படி

சிலுறவறய

எடுத்துக்

, அவர் அன்றைய உ

புைக்கணிக்கப்பட்ைவராக,

சகாண்டு

வர

தவண்டும்

என்ைால்

க வசதிகள் எதுவும் ததைாது, அன்று

யூத

ைதத்தின்

சைங்காச்சாரங்கறள

கறைப்பிடிக்காததால் எப்படி ைக்களாலும் யூத ைதவாதிகளாலும் றபத்தியக்காரனாக
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எண்ணப்பட்ைதரா, எப்படி ததறவயற்ை தவற
தபா

சசய்பவராக எண்ணப்பட்ைதரா அது

இன்று நாமும் கிைிஸ்துவுக்காக, சத்தியத்திற்காக நின்ைால் இன்றைய உ

க

வசதிகள், ைற்ைவர்கள் ைதிக்கும் சமுதாய அந்தஸ்து கிறைக்காது.
கிைிஸ்துறவ

உண்றையாக

பின்பற்ைினால்

அப்படிப்பட்ை

நிற

தான்

உண்டு,

அப்படிப்பட்ை பாடுகளுைன் தன்றன பின்பற்ைி வரதவண்டும் என்பறததய அவனவன்
தன் தன் சிலுறவறய எடுத்துக் சகாண்டு வரதவண்டும் என்று கூறுகிைார்.

ஆகதவ தவதாகைம் முழுவதும் கிைிஸ்துறவ பின்பற்ைினால் நாம் நம்றை ப
சசய்வது மூ
உ

கத்திற்கு

ம் உ
நாம்

சசால்கிைது. நாம் உ
நீங்கள் உ
உ

ி

க வசதிகளில் குறைவு பட்டிருப்தபாம், உபத்திரவங்கள் உண்டு,
றபத்தியக்காரர்களாய்

இருப்தபாம்

கத்தாராயிருந்தால் ைட்டுதை உ

கத்தாராயிருந்தால், உ

உண்றைறயதய

கம் நம்றை சிதநகிக்கும்.

கம் தன்னுறையறதச் சிதநகித்திருக்கும்; நீங்கள்

கத்தாராயிராதபடியினாலும்,

நான்

சதரிந்துசகாண்ைபடியினாலும், உ

என்ை

உங்கறள

உ

கத்தி

ிருந்து

கம் உங்கறளப் பறகக்கிைது. - Joh 15:19

வட்சைஜைாறனதய
ீ
சபயல்சசபூல் என்று சசான்னார்களானால், அவன் வட்ைாறர
ீ
அப்படிச் சசால்வது அதிக நிச்சயைல்
தயசு கிைிஸ்து யூதைத தற

வா? - Mat 10:25

வர்களின் தவைான தகாட்பாடுகறள கண்டித்ததால்

அவர்கள் கிைிஸ்துறவ தபய்களின் தற
என்று

தூஷித்தனர்.

தவைான

இன்று

தகாட்பாடுகறள

வன் (சபயல்சசபூல் =சாத்தானின் சபயர் )

கிைிஸ்தவ
சுட்டிக்

ைண்ை

ங்களின்

காட்டினாலும்

தவதத்தில்

அதத

தபா

இல்

தவ

ாத

நாமும்

தூஷிக்கப்படுதவாம் என்பறததய இங்கு சசால்கிைார்.

ஆனால் சாத்தான் உண்றையான கிைிஸ்தவ வாழ்க்றக உ
வசதிகள்
ைண்ை

நிறைந்ததாக

த்றதயும்

இருக்கும்

என்ை

சபாய்றய

நம்பறவத்திருக்கிைான்.

க அந்தஸ்து, சசல்வம்

தபாதித்து

ைனிதர்களும்

முழு

இறவ

கிைிஸ்தவ
தங்களுக்கு

விருப்பைானதாக இருப்பதால் இவற்றை ஏற்றுக் சகாள்கிைார்கள். கிைிஸ்தவர்களும்
இன்றைக்கு

கிைிஸ்துறவ

விரும்புவதில்ற

.

பின்பற்ைினால்

கிைிஸ்துவின்

மூ

ம்

துன்பம்
வாழ்க்றகக்கு

என்ை

வார்த்றதறய

ததறவயான

சக

வசதிகளும் வரும் என்று நம்புகிைார்கள், அறததய விரும்புகிைார்கள்.
அப்படிப்பட்ை வசதியான வாழ்க்றகறய ததவன் சகாடுப்பதாக சாட்சி சசால்வதும்
அதனால் பதவனுக்கு நன்றி அறிவிக்கும் நாள் என்று சகாண்ைாடுவதும்தான்
இன்றைய கிைிஸ்தவர்கள் இருக்கும் நிற

.

ஆனால் ததவன் இப்படிப்பட்ைபாடுகளற்ை சுகவாழ்க்றகறய சகாடுக்கிைார் என்பறத
தவதாகைம் சசால்

வில்ற

, நைது ரட்சகர் தயசுவுக்கு பாடுகள் வரக் கூைாது

என்று சசான்ன தபதுருறவப் பார்த்து கிைிஸ்து சசான்னது என்ன?
அவதரா திரும்பிப் தபதுருறவப் பார்த்து: எனக்குப் பின்னாகப்தபா, சாத்தாதன, நீ எனக்கு
இைை

ாயிருக்கிைாய்;

ததவனுக்கு

ஏற்ைறவகறளச்

சிந்தியாைல்

ஏற்ைறவகறளச் சிந்திக்கிைாய் என்ைார். - Mat 16:23

தன் சிலுறவறயச் சுைந்துசகாண்டு எனக்குப் பின்சசல்

ைனுஷருக்கு

ாதவன் எனக்குச்

சீஷனாயிருக்கைாட்ைான். - Luk 14:27
அவரது

அப்தபாஸ்த

ர்கள்

பிற்பாடு

இறத

நன்கு

புரிந்து

சகாண்டு

அதநக

உபத்திரவங்கறள எதிர் சகாள்ள தயார் ஆனார்கள், அதநக உபத்திரவங்கள் மூ

ம்

ததவனுறைய ராஜ்யத்தில் பிரதவசித்தார்கள்.
இப்படிப்பட்ை உபத்திரவங்கறளச் சகிக்க நாம் நியைிக்கப்பட்டிருக்கிதைாசைன்று நீங்கள்
அைிந்திருக்கிைீர்கதள. - 1Th 3:3
பிரியைானவர்கதள,

உங்கறளச்

தசாதிக்கும்படி

உங்கள்

நடுவில்

அக்கினிறயக்குைித்து ஏததா புதுறைசயன்று திறகயாைல்,
கிைிஸ்துவின்

ைகிறை

சவளிப்படும்தபாது

நீங்கள்

களிகூர்ந்து

பற்ைிசயரிகிை
ைகிழும்படியாக

அவருறைய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகளானதால் சந்ததாஷப்படுங்கள். - 1Pe 4:12

ஆகபவ கிறிஸ்தவ வாழ்க்மக

என்பது

வரப்தபாகும்

நீதியிலும், ைனத்தாழ்றையிலும், கைவுளுக்கு கீ ழ்ப்படித

ராஜ்யத்திற்காக

நம்றை

ிலும் வளர்வது மூ

தகுதியாக்குதல் ஆகும். ஏற்ைதாழ்வுகள், அநீதிகள் நிறைந்த இந்த உ

ம்

க சைய, ராஜ்ய

,வியாபார அறைப்புகளுக்காக நாம் நிற்காைல், நாம் கிைிஸ்துவுக்தக முத

ிைம்

சகாடுத்து , அவரது சத்தியத்திற்கும் நீதிக்கும் அதிக தநரம் சகாடுப்தபாைாக.
நைக்கு என்ன விதைான தசாதறனகள் உண்டு வாழ்க்றக எப்படி தபாகும் என்பறத
நாம்

அவரது

சித்தத்திற்கு

விட்டுவிட்டு,

முத

ாவது

நாம்

ததவனுறைய

என்பது

ததவனுறைய

ராஜ்யத்திற்கு உரியறவகறள ததை தவண்டும்.
தகளுங்கள்
ராஜ்யத்திற்கு

அப்சபாழுது

உங்களுக்கு

ததறவயானறவகறள

சகாடுக்கப்படும்
தகட்ைால்

சகாடுக்கப்படும்

என்ை

உத்திரவாதம்தான். ஆவிக்குரிய காரியங்கள் தகட்பது என்பது, சத்தியத்றத புரிந்து
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சகாள்ள பரிசுத்த ஆவிறய தகட்பது, ததவனுறைய காரியங்கறள சசய்ய வாய்ப்பு
ைற்றும் அவற்றை சசய்ய ஞானம் தபான்ைவற்றை தகட்பது ஆகும்.
சீஷர்களும் தயசுதவாடு இருந்ததபாதும், பின்பும் அவரிைம் உ
காரியங்களுக்காக எறதயும் தகட்க்க வில்ற

க வசதி, வியாபார

. எந்த அப்தபாஸ்த

ர்களும் தங்களது

வரத்தினால் அற்புதங்கள் சசய்தாலும் தங்களுக்காக எறதயும் சசய்யவும் இல்ற

.

இம்றைக்காகைாத்திரம் நாம் கிைிஸ்துவின்தைல் நம்பிக்றகயுள்ளவர்களாயிருந்தால்,
எல்

ததவ

ா ைனுஷறரப்பார்க்கிலும் பரிதபிக்கப்பைத்தக்கவர்களாயிருப்தபாம். - 1Co 15:19

நீதிறய

விரும்புகிைவர்களுக்தக

இது

சந்ததாசைான

பூைியில் வரப்தபாகும் ததவனுறைய அரசில் நீதியும், எல்
வாழ்க்றகயும் கிறைக்கும். அந்த
தபாது அநீதியான இந்த உ

சசய்தி. ஏசனன்ைால்
ா ைக்களுக்கும் நல்

நீதியான ராஜ்யத்திற்கான தவற

கறள சசய்யும்

க சசல்வம் நைக்கு சகாடுக்காத சைாதானத்றதயும்

றதரியத்றதயும் அவர் நைக்கு சகாடுப்பார்.

இதயசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரைாக: நீங்கள் அற்புதங்கறளக் கண்ைதினால் அல்
புசித்துத் திருப்தியானதினாத
அல்
நான்

தய என்றனத் ததடுகிைீர்கள் … அழிந்துதபாகிை தபாஜனத்திற்காக

, நித்தியஜீவன்வறரக்கும் நிற
இன்னும்

ஊழியக்காரனல்

, நீங்கள் அப்பம்

ைனுஷறரப்

நிற்கிை தபாஜனத்திற்காகதவ கிரிறய நைப்பியுங்கள் - Joh 6:27
பிரியப்படுத்துகிைவனாயிருந்தால்

நான்

கிைிஸ்துவின்

தவ. - Gal 1:10

நீயும் இதயசு கிைிஸ்துவுக்கு நல்

தபார்ச்தசவகனாய்த் தீங்கநுபவி. தண்டில் தசவகம்பண்ணுகிை

எவனும், தன்றனச் தசவகசைழுதிக்சகாண்ைவனுக்கு ஏற்ைவனாயிருக்கும்படி, பிமைப்புக்கடுத்த
அலுவல்களில் சிக்கிக்சகாள்ளைாட்டான்.

- 2Ti 2:3

உ

கத்திலும் உ

கத்திலுள்ளறவகளிலும் அன்புகூராதிருங்கள்; ... ஜீவனத்தின் சபருமையுைாகிய

உ

கத்திலுள்ளறவகசளல்

உ

கத்தினாலுண்ைானறவகள். - 1Jn 2:15 ,16

உ

க சிதநகம் ததவனுக்கு விதராதைான பறகசயன்று அைியீர்களா? - Jas 4:4

ாம்

பிதாவினாலுண்ைானறவகளல்



தைலும் இ

வச பிரதிகளுக்கு சதாைர்பு சகாள்ளவும்:

98 415 400 81
w w w. d i v i n e p l a n . i n

,

அறவகள்

