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“ டவுய ோடு ஒப்புரேோகுங் ள்” 

 

நி ழ்வு 

 

பெருநகர் ஒன்றில் ஒரு கணவனும் மனைவியும் வாழ்ந்து வந்தார்கள். 
நன்றாகச் பென்றுபகாண்டிருந்த அவருனைய திருமண வாழ்க்னகயில் 
திடீபென்று விரிெல் ஏற்ெட்ைது. இதைால் அவர்கள் இருவரும் 
ெிரிந்துவிடுவதத நல்லது என்று ெிரிந்துதொைார்கள். இதற்குப் ெின்பு 
அவர்கள் இருவரும் தவறு தவறு இைங்களுக்குச் பென்று வாழத் 
பதாைங்கிைார்கள். 

 

ஒருநாள் கணவர் ெணி நிமித்தமாக முன்ெிருந்த அதத நகருக்கு 
வந்தார். அன்னறய நாளில், ெிறந்து ஓரிரு மாதங்களிதலதய 
இறந்துதொை அவருனைய மகைின் நினைவுநாள் என்ெதால், அவர் 
தன்னுனைய ெணினய முடித்துவிட்டு, மகைின் கல்லனறக்கு 
மரியானத பெலுத்த வந்தார். அவர் மகைின் கல்லனறயில் மரியானத 



பெலுத்திக்பகாண்டிருக்னகயில் அவருக்குப் ெின்ைால் யாதொ ஒருவர் 
நைந்து வருவது மாதிரியாை காலடிச் ெத்தம் தகட்ைது. அவர் திரும்ெிப் 
ொர்த்தார். அப்பொழுது அவருனைய கண்கனள அவொல் நம்ெ 
முடியவில்னல. ஆம், அங்கு அவருனைய மனைவி, மகனுக்கு 
மரியானத பெலுத்துவதற்காக மானலதயாடு நின்றுபகாண்டிருந்தார். 

 

நீண்ை நாள்கள் கழித்து இருவரும் ொர்த்துக்பகாண்ைதால் எதுவும் 
தெொமல் அனமதியாக இருந்தார்கள். ெின்ைர் அவர்கள் இருவரும் ெல 
ஆண்டுகள் ெிரிந்திருந்ததால் ஏற்ெட்ை இழப்புகனள உணர்ந்தவர்களாய் 
ஒன்று தெர்ந்தார்கள். ஆம், இறந்துதொை மகன் ெிரிந்திருந்த அவர்கள் 
இருவனெயும் ஒன்று தெர்த்தான்; ஒப்புெவாக்கிைான். 

 

இந்தக் குழந்னத எப்ெடி ெிரிந்திருந்த கணவன் மனைவினய 
ஒப்புெவாக்கியததா, அது தொன்று ஆண்ைவொகிய கைவுள் தன் மகன் 
இதயசு வழியாக மைிதர்களாகிய நம்னமத் தம்தமாடு ஒப்புெவாக்கிைார். 
எைதவ, நாம் அனைவரும் அவதொடு ஒப்புெவாக இருக்கதவண்டும். 
அனதத்தான் தமதல உள்ள நிகழ்வும் இன்று நாம் பதாைங்கியிருக்கும் 
தவக்காலமும் நமக்கு எடுத்துக்கூறுகின்றை. 

 

தன் ம ன் இய சுேின் ேழி ோ  நம்மமத் தம்யமோடு ஒப்புரேோக் ி  
 டவுள் 

 

இன்று நாம் அருளின் காலமாை தவக்காலத்னதத் 
பதாைங்கியிருக்கின்தறாம். இன்னறய நாளில் நாம் வாெிக்கக்தகட்ை 



இனறவார்த்னத, கைவுதளாடு ஒப்புெவாகதவண்டும் என்ற உயரிய 
அனழப்ெினைத் தருகின்றது. நாம் ஏன் கைவுதளாடு 
ஒப்புெவாகதவண்டும்...? கைவுதளாடு எப்ெடி ஒப்புெவாகுவது...? 
கைவுதளாடு ஒப்புெவாகுவதால் நாம் அனையும் நன்னமகள் என்ை...? 
ஆகியவற்னறக் குறித்து இப்பொழுது நாம் ெிந்தித்துப் ொர்ப்தொம். 

 

புைித ெவுல் பகாரிந்தியருக்கு எழுதிய இெண்ைாம் திருமுகத்திலிருந்து 
எடுக்கப்ெட்ை இன்னறய இெண்ைாம் வாெகத்தில் இவ்வாறு 
வாெிக்கின்தறாம்: “உலகிைரின் குற்றங்கனளப் பொருட்ெடுத்தாமல் 
கைவுள், கிறிஸ்துவின் வாயிலாக அவர்கனளத் தம்தமாடு 
ஒப்புெவாக்கிைார்.” ஆம், மைிதர்கள் தங்களுனைய கீழ்ப்ெடியானமயால் 
கைவுதளாடு உள்ள உறனவ முறித்துக்பகாண்ைார்கள். அப்ெடியிருந்தும், 
கைவுள் அவர்களுனைய குற்றங்கனளப் பொருட்ெடுத்தாமல், தம் மகன் 
இதயசுவின் வழியாக அவர்கனளத் தம்தமாடு ஒப்புெவாக்கிக்பகாண்ைார். 
அப்ெடியாைால், நாம் ஒவ்பவாருவரும் கைவுதளாடு ஒப்புெவாக 
இருக்கதவண்டும் என்ெதத அவர் நமக்குக் பகாடுக்கப்ெடும் அனழப்ொக 
இருக்கின்றது. 

 

கைவுதளாடு எப்ெடி ஒப்புெவாகுவது என்ெதற்காை ெதினல இன்னறய 
நாளில் நாம் ெடிக்கக்தகட்ை நற்பெய்தி வாெகத்தில் இதயசு தருகின்றார். 
அறம் பெய்தல், இனறதவண்ைல் பெய்தல், தநான்ெிருத்தல், என்ற 
மூன்று முக்கியமாை உண்னமகனளச் பொல்லும் இதயசு, 
இவற்றின்மூலம் நாம் கைவுதளாடு ஒப்புெவாகலாம் என்று 
கூறுகின்றார். இங்கு ஒரு தகள்வி எழலாம். அது என்ை தகள்வி எைில், 
அறம் பெய்தல், இனறதவண்ைல் பெய்தல், தநான்ெிருத்தல் இவற்றின் 



மூலம் ஒருவர் எப்ெடிக் கைவுதளாடு ஒப்புெவாக முடியும் என்ெதுதான் 
அந்தக் தகள்வி. 

 

திருத்தூதொை புைித தயாவாைின் கூற்றுப்ெடி (1தயாவா 4: 20) 
மைிததொடு ஒப்புெவாகாமல் அல்லது மைிதனெ அன்பு பெய்யாமல், 
கைவுதளாடு ஒப்புெவாகுவததா அல்லது கைவுனள அன்பு பெய்யதவா 
முடியாது. மைிதனெ அன்பு பெய்வதற்கு ஒருவர் அறச்பெயல்கனளச் 
பெய்தாகதவண்டும். இனதவிை மிக முக்கியமாை பெய்தி 
என்ைபவைில், ஒருவர் ெக மைிததொடு ஒப்புெவாகதவண்டும் அல்லது 
அவனெ அன்பு பெய்யதவண்டும் என்றால், அதற்கு அவர் தன்னை 
முதலில் அன்பு பெய்யதவண்டும். தன்னை அன்பு பெய்கின்றவர் 
கட்ையாம் தநான்ெிருந்தாக தவண்டும். எைதவ, ஒருவர் கைவுதளாடு 
ஒப்புெவாக தவண்டும் என்றால், அவர் தன்தைாடும் ெிறதொடும் 
ஒப்புெவாகதவண்டும். அதற்கு தநான்பும் அறச் பெயலும் 
இனறதவண்ைலும் ததனவயாைதாக இருக்கின்றை. 

 

 டவு ிடமிருந்து கெற்ற அமழப்மெ இழக் யேண்டோம் 

 

கைவுதளாடு ஒப்புெவாகுங்கள் என்ற பொன்ை புைித ெவுல், 
அடுத்ததாகச் பொல்லக்கூடிய பெய்தி, ‘கைவுளிைமிருந்து பெற்ற 
அனழப்னெ இழக்கதவண்ைாம்’ என்ெதாகும். நாம் கைவுளிைமிருந்து 
பெற்ற அனழக்க இழக்கதவண்ைாம் என்று ெவுல் வலியுறுத்திக் 
கூறுவதற்கு ஒரு முக்கியமாை காெணம் இருக்கின்றது. அது 
என்ைபவைில், மைிதர்களாகிய நாம் அனைவரும் கைவுளுக்கு 
ஏற்புனையவர்களாக இருக்க, அவர் ொவம் அறியாத தம் திருமகனை 



ொவநினல ஏற்கச் பெய்தார் என்ெதாகும். இது கைவுனளப் 
பொருத்தமட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய பெயல் என்றுதான் 
பொல்லதவண்டும். ஏபைைில், எவரும் தம் மகன் அல்லது மகள் 
தாழ்ந்துதொகதவண்டும் என்று விரும்புவதில்னல. ஆைால், கைவுள் 
ொவதம அறியாத தன் மகனைப் ொவநினல ஏற்கச் பெய்தார் எைில், 
அங்குதான் தமலாை கைவுளின் அன்பு இருக்கின்றது. எைதவ, 
இத்தனகய தெென்பு மிக்க இனறவைிைமிருந்து வரும் ‘என்ைிைம் 
திரும்ெி வாருங்கள்’ தயாதவ 2: 12,13) அல்லது ஒப்புெவாகுங்கள் என்ற 
அனழப்ெினை நாம் இழந்துவிைதவண்ைாம் என்ெதுதான் ெவுல் கூறும் 
பெய்தியாக இருக்கின்றது. 

 

இதுயே தகுந்த  ோலம்; இன்யற மீட்பு நோள் 

 

இன்னறய இெண்ைாவது வாெகத்தின் வழியாக புைித ெவுல் நமக்குச் 
பொல்லும் மூன்றாவது முக்கியமாை பெய்தி, கைவுதளாடு 
ஒப்புெவாகுவதற்கு இதுதவ தகுந்த காலம்; இன்தற மீட்பு நாள் 
என்ெதாகும். ெலர் ‘கைவுதளாடு நானள ஒப்புெவாகலாம்... ெிறகு 
ஒப்புெவாகலாம்...’ என்று இருப்ெதுண்டு. இதைால் அவர்கள் கைவுதளாடு 
ஒருதொதும் ஒப்புெவாகாமல் தொகும் நினலதான் ஏற்ெடும். இத்தனகய 
சூழ்நினலயில் புைித ெவுல் இன்னறய இெண்ைாம் வாெகத்தின் 
வழியாகக் பகாடுக்கும், ‘இதுதவ தகுந்த காலம். இன்தற மீட்பு நாள்’ 
என்ற அனழப்பு நமது கவைத்திற்குரியது. 

 

கைல் ஆனமகளிைம் ஒரு வித்தியாெ வழக்கம் உண்டு. அனவ 
முட்னையிடும்பொழுது கைலில் முட்னையிைாமல், நிலத்திற்கு வந்து, 



குழிகனளத் ததாண்டி முட்னையிட்டு மூடிவிட்டுப் தொய்விடும். 
குறிப்ெிட்ை காலத்தில் அனவ குஞ்சுகளாகப் பொறித்துவிடும். 
குஞ்சுகளாகப் பொறித்தெின் அனவ நிலத்தில் தங்குவதில்னல. மாறாக, 
தங்களுனைய பெற்தறார் இருக்கும் கைலுக்கு வந்துவிடும். ஒருதவனள 
அனவ நிலத்திதலதய இருந்தால், ெறனவகளுக்கும் ெிற 
உயிரிைங்களுக்கும் இனெயாகிவிடும் என்ெததலதய அனவ இப்ெடிச் 
பெய்யும். 

 

மைிதர்களாகிய நாமும்கூை இந்த மண்ணக இன்ெதம தொதும் என்று 
இருந்துவிைாமல், முடிவில்லா வாழ்வினைத் தரும் இனறவனைத் 
ததடிச் பெல்லதவண்டும்; அவதொடு ஒப்புெவாகதவண்டும். அதுதான் 
இனறவைின் விரும்ெமும்கூை. எைதவ, நாம் கைவுதளாடு ஒப்புெவாக 
இதுதவ தகுந்த காலம் என்று நம்னம அன்பு பெய்து, ெிறனெயும் அன்பு 
பெய்து, அதன்மூலம் கைவுனளயும் பெய்து, அவதொடு 
ஒப்புெவாகுதவாம். 

 

சிந்தமை 

 

‘என்னைவிட்டுப் ெிரிந்து உங்களால் எதுவும் பெய்ய முடியாது’ (தயாவா 
15: 5) என்ொர் இதயசு. ஆனகயால், நாம் கைவுதளாடு ஒப்புெவாகுதவாம். 
அதன்வழியாக இனறயருனள நினறவாகப் பெறுதவாம். 

 

  - மமறத்திரு. மரி  அந்யதோணிரோஜ், ெோம  ங்ய ோட்மட 
மமறமோேட்டம். 


