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கிறிஸ்தவரும் பணமும் 

பின்பு அவர் அவனை ந ோக்கி : பபோருளோனைனைக் குறித்து 

எச்ைரிக்னைைோயிருங்ைள்; ஏபைனில் ஒருவனுக்கு எவ்வளவு திரளோை 

ஆஸ்தி இருந்தோலும் அது அவனுக்கு ஜீவன் அல்ல என்றோர். அல்லோமலும் 

ஒரு உவனமனை அவர்ைளுக்கு பைோன்ைோர். ஐஸ்வர்ைமுள்ள ஒருவனுனைை 

நிலம்  ன்றோய் வினளந்தது........பின்பு ஆத்துமோநவ உைக்ைோை அந ை 

வருஷங்ைளுக்கு அந ைம் பபோருள்ைள் நைர்த்து னவக்ைப்பட்டிருக்கிறது. நீ 

இனளப்போறி புசித்துக், குடித்து, பூரிப்போய் இரு என்று தன் 

ஆத்துமோநவோநை பைோல்லுநவன் என்று தைக்குள்நள  சிந்தித்து 

பைோல்லிக்பைோண்ைோன் நதவநைோ அவனை ந ோக்கி: மதிநைைநை உன் 

ஆத்துமோ உன்னிைத்திலிருந்து அந்த இரோத்திரியிநல 

எடுத்துக்பைோள்ளப்படும் அப்பபோழுது நீ நைைரித்தனவைள் 

ைோருனைைதோகும் என்றோர் - லூக்ைோ 12:15-20 

பைல்வம் என்பது  மக்கு பைோந்தமோைனவைளின் நமல்  மக்குள்ள உரினம நவதம் எழுதப்பட்ை 

ைோலங்ைளில் ஒருவருக்கு பைோந்தமோை நிலம், அடினமைள் மற்றும் மிருைங்ைள் தோன் அவருனைை 

பைல்வம் இன்று பைல்வம் என்பதற்கு பணம் என்னும் பபோருள் கூை உண்டு. 

நமற்பைோன்ை வைைத்தில் உள்ள மனிதர் தோன் ஐஸ்வரிைவோைோயிருப்பதைோல். குற்றவோளி 

என்று தீர்க்ைப்பைவில்னல அவருக்கு அந்த  ல்ல வினளச்ைலுக்கு முன்நப திரளோை ஆஸ்தி இருந்தது. 

பைல்வத்தின் மீது அவர் னவத்திருந்த பற்று அல்லது ஆனைநை அவர் குற்றத்திற்கு ைோரணம்.  

அவருனைை அதிைமோய் வினளந்த தோனிைத்னத நைர்த்து னவக்ைநவ ஆனைப்பட்ைோன். அனத 

தைது விசுவோை நவனலக்ைோை பைன்படுத்த அவர் விரும்பவில்னல, அதிை பணம், அல்லது குனறந்த 

பணம்  ோன் நதவநைோடு பைோண்டுள்ள உறனவத் தீர்மோனிக்ைோது.   

இந்த உவனமயில் பைோல்லப்பட்டுள்ளபடி   ோம் அதன் மீது பைோண்டுள்ள விருப்பநம  ம் 

உறனவ தீர்மோனிக்கிறது எபிபரைர் 11 இல் அப்நபோஸ்தலர் பவுல் விசுவோை வீரர்ைனள 

பட்டிைலிடுகிறோர். அவர்ைள் நதவனுனைை மிைப்பபரிை பூமிக்குரிை பரிைோை பூரண மனித ஜீவனை 

பபற தகுதியுள்ளவர்ைளோை எண்ணப்பட்ைோர்ைள். இதில் சிலர் 

உதோரணமோை தோவீது மற்றவர்ைனளப் போர்க்கும்பபோழுது   

உலை ஆஸ்திைள் அந ைம் னவத்திருந்தோர், இருந்தோலும் 

அவர்ைளுனைை விசுவோைநம அவர்ைளுக்கு பரிசு வோங்கி 

தந்தது. அவர்ைள் தங்ைனளயும், தங்ைள் ஆஸ்திைனளயும் 

விசுவோை ஓட்ைத்திற்கு அர்பணித்ததோல் பெைம் கினைத்தது. 

 

ைரிைோை பிரைோைம் மிை முக்கிைம் 

மத்நதயு :19:16-22 பணத்னத பற்றி முக்கிைமோை போைத்னத  மக்கு ைற்றுக்பைோடுக்கிறது. இங்நை 

ைர்த்தர் இநைசு  ம்னம ஆசீர்வதிப்பது அல்லது குற்றவோளி எை தீர்க்ைனவப்பது பணத்தின்  ோம் 

னவத்துள்ள பணத்தின் அளனவ பபோருத்து இரோமல்.  ோம் அதன் மீது னவத்துள்ள விருப்பநம அல்லது 

ஆனைநை என்று பதளிவோை குறிப்பிடுகிறோர். 

அந்த பணமுள்ள வோலிபன் நிைோைப்பிரமோணதின் ஆவினை  ன்றோை பபற்றுள்ளோன். அவன் 

நிைோைப்பிரமோணத்தின் எல்லோ ைோரிைங்ைனளயும் பைய்ை விருப்பமுள்ள பபோறுப்போை வோலிபன் 

ைர்த்தரின் நைள்விைளுக்கு உறுதிைோை பதில் பைோன்ைோன். இருந்தோலும், ைர்த்தர் அவனுனைை 
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நபோலிைோை நவஷத்னதயும் தோண்டி அவனுக்குள் இருக்கும்  சுை லத்னத 

அறிகிறோர். அவன் இன்னும் என்னிைத்தில் என்ை குனறவு ? என்று நைட்ை 

பபோழுது ைர்த்தர் நதவனுனைை ஆசீர்வோதங்ைனள அனுபவிக்ை அவனை 

தனை பைய்வது அவனிைமுள்ள ஆஸ்திைளின் நமல் அவன் பைோண்டுள்ள 

பற்று ஏன் உைநை உணர்த்திவிடுகிறோர். அந்த வோலிபன் தைக்கு 

உண்ைோைனவைனள எல்லோம் விற்று தரித்திரருக்கு பைோடுக்ை 

பைோன்ைநபோது , அவன் துக்ைமனைந்தவைோய் நபோய்விட்ைோன் அவனுனைை 

விருப்பம் ைரிைோ ? மோறோை அவன் ைர்த்தரிைம் “ ோம் ஏன் இப்படி பைய்ை 

நவண்டும்” என்று நைட்டிருக்ைலோம். 

ைர்த்தரும், அவன் இப்பபோழுது என்ை னவத்திருக்கிறோய் அனத நதவனுனைை ஊழிைத்திற்கு 

பைன்படுத்த நவண்டும் என்று விளக்கி கூறியிருப்போர், தன்னுனைை உைனமைனளபைல்லோம்  

ைர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு அனவைளுக்கு ஒரு நமற்பர்னவைோளரோை இருந்தோல், அனவைனள 

னவத்திருக்ை மற்றும் அனவைளுனைை ஞோைமோை பைனையும் போர்த்திருக்ைலோம் அவனுனைை 

உனைனமைள் நதவசித்தத்திற்கு பைன்பை உதவிைோை இருந்திருக்கும். அவநை ஒரு ஆசீர்வோதமோை 

இருந்திருப்போன் அவனுனைை தோலந்துைளும் பைன்பட்டிருக்கும். ஆைோல், தன் பைோத்னத இழக்ை 

ந ரிடும்  என்ற பைம் அவனை விசுவோைத்திலிருந்து விலக்கிைது. ைர்த்தர் அவனிைம் ைவோல் பைய்தோர் . 

ஆஸ்திைள் மீது அவன் னவத்திருந்த பற்று பற்றி, ைர்த்தரின் ஒரு சீஷைோை அவன் அனுபவிக்கும் 

ைந்நதோஷங்ைனள இழக்ைச் பைய்தது.  

மத்நதயு 25:14-30 ைர்த்தர் இநைசு தோலந்துைனள பற்றிை உவனமயில் , 

நதவன் தம்முனைை ெைங்ைளுக்கு சில தோலந்துைள் அல்லது திறனமைனள 

பவவ்நவறு விதமோை அவருனைை நவனலைனள பைய்வதற்ைோை 

பைோடுக்கிறோர். பின்பு,  ோம் இந்த 

தோலந்துைனள நமற்போர்னவ பைய்ை 

அவர் எதிர்போர்க்கிறோர். பைந்து நபோய் தோலந்னத புனதத்து னவத்த 

ஊழிைக்ைோரர்  ோம் முதலில் போர்த்த ஐஸ்வரிைவோனை நபோலவும், 

வோலிபனை நபோலவும் இருக்கிறோன்.  ோம்  மக்குள் அளிக்ைப்பட்ை 

தோலந்துைனள பைன்படுத்தி நதவனுக்கு ஆதோைம் பைய்ைநவண்டும். 

இதுநவ நதவன் அவருனைை பபோருளோதோர வளங்ைளுக்கு  ம்னம 

நமற்போர்னவைோளரோை னவத்ததற்கு நீதியும் ஆகும் .  

 

பணத்னத ந ோக்ைமோை னவத்திருப்பது அடினமத்தைத்னத 

வினளவிக்கும் 

 பலர் பணத்திைோல் மை நவதனை அனைகின்றைர் பைோஞ்ை நவதனை (என்ைோல் அனத பபற 

முடியுமோ அல்லது எப்படி பபறுவது என்ற ைவனல ) அதிை நவதனை பணத்னத இழந்துவிடுநவோநமோ 

என்ற பைம்  நீதிபமோழிைள் :30:7-9 ைோலநமோன்  மக்கு உதவிைோை ைருத்னத பதரிவிக்கிறோர் . 

 7. ,uz;L kD ck;kplj;jpy; Nfl;fpNwd;@ ehd; khpf;Fk;ghpae;jKk; mitfis vdf;F kWf;fhky; 
jhUk;. 

  8. khiaiaAk; ngha;trdpg;igAk; vdf;Fj; J}ug;gLj;Jk;@ jhpj;jpuj;ijAk; IRthpaj;ijAk; 
vdf;Ff; nfhlhjpUg;gPuhf. 
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  9. ehd; ghpG+uzk; milfpwjpdhy; kWjypj;J> fh;j;jh; ahh; vd;W nrhy;yhjgbf;Fk;@ 
jhpj;jpug;gLfpwjpdhy; jpUb> vd; NjtDila ehkj;ij tPzpNy toq;fhjgbf;Fk;> vd; gbia 
vdf;F mse;J vd;idg; Ngh\pj;jUSk;. 

 

 அதிை பணம் மற்றும் மிை குனறந்த பணம் இரண்டுநம ஆபத்தோை வழியில்  ம்னம ஈர்க்கும் 

வறுனமயின் நபோது, நீதினை எதோவது ஒரு பைைலின் மூலம் பணம் ைம்போதிக்ை  ம்னம தூண்டும், அதிை 

பணத்தோல் வரும் ஆபத்து, அது இல்லோமநலநை  நதவனிைம் திருப்திைோை இருபது  ல்லது .  

தற்நபோது  ோம் வோழும் வோழ்னையில்  ம்மிைம் உள்ள அளவிற்கு அதிைமோை பைல்வங்ைள்  ோம் 

நதவனை ைோர்ந்து இருப்பனத அைற்றிவிடும் ஆவிக்குரிை பபோக்கிஷங்ைனள விை பபோருளோதோர 

பைல்வங்ைள்  ம் குறிக்நைோளோகிவிடும்  

   ஆைநவ ைோலநமோன் ஒரு திருப்திைோை “நதவனைநை” முதன்னமைோை னவக்கின்ற மைநினல 

தரும் வோழ்க்னை முனறனைநை வலியுறுத்துகிறோர்.  

 இது இல்னலபைன்றோல்  மக்கு பைல்வம் இருந்தோலும் இல்லோவிட்ைோலும்  ோம் பணத்திற்கு 

அடினமைளோகிவிடுநவோம். 

 

ைைனின் அடினமத்தைம் 

 மத்நதயு :5:25,26 ைர்த்தர் இநைசு ஒருவன் தனைத்தோன் சீர்திருத்தி பைோள்ளோமல் இருப்பதும் 

அவனை ைைனின் மூலம் எப்படி பணத்திற்கு அடினமைோக்குகிறது என்று விளக்குகிறோர் தன்னுனைை 

திரோணிக்கு மீறி ைைன் வோங்குவனத இது குறிக்கிறது. நவதோைம ைோலங்ைளில் ஒரு மனிதைோல் 
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தன்னுனைை ைைனை பைலுத்தமுடிைவில்னல என்றோல் அவனை ைைன்பட்ைவர்ைளுனைை சினறயில் 

அனைத்துவிடுவோர்ைள் அவனுக்கு உண்ைோை ைோனவயும் ைைன் பைோடுத்தவருக்கு பைோந்தமோகி விடும் 

அவனுனைை குடும்பம் உட்பை, ைர்த்தர் இநைசு திரோணிக்கு மீறி ைைன் வோங்ைகூைோது என்ற 

ைட்ைனளனை மீறிைோல் வரும் ஆபத்னதப் பற்றி நபசுகிறோர் அவன் வோங்கிை ைைனைவிை அவன் 

இழக்கும் பபோருள் அதிைமோை இருக்கும் இது பபோருளோதோர ரீதியிலும் மைஅளவிலும் ஆபத்னத 

ஏற்படுத்தும் நீதி :17:18 இந்த பைோள்னைநை விவரிக்கிறது.   

 

 “புத்தியீைன் தன் (சிந கிதனுக்கு ) முன்போை 

னைைடித்து பைோடுத்து பினணப்படுகிறோன். இதில் 

“பினணப்படுவது”   என்பது ைைனுக்கு ைமோைமோை ஒரு 

பைோத்தும் அல்லது ைைனை திருப்பித்தர முடியும் என்ற 

 ம்பிக்னையும் இல்லோமல் போதுைோப்பில்லோத ைைன் 

வோங்குவது (surety) அல்லது மற்றவருனைை ைைனுக்கு 

உத்திரவோதம் பைோடுப்பது, இந்த ைைனை மீறும் நபோது 

 ோம் பணத்திற்கு அடினமைோகிவிடுநவோம்  

நதவனுனைை நவனலைளிைமிருந்து பணம்  ம்னம தினை திருப்பும், சூழ்நினலைளில்  ோம் 

சிக்கிக்பைோள்ளோதவோறு  நதவநை  மக்கு இந்த ைட்ைனளனை பைோடுத்திருகிறோர் என்பனத நினைவில் 

பைோண்டு இந்த எடுத்துக்ைோட்னை  திைோனிப்நபோம்  

நீங்ைள் 10 லட்ைம் மதிப்புள்ள ஒரு ைோனர வோங்குவதோை னவத்துக்பைோள்நவோம் முதலில் 2 லட்ைம் 

பைோடுத்து போக்கி 8 லச்ைத்திற்கு ஒரு பத்திரம் எழுதி தருகிறோர்ைள் இது உங்ைள் ைோனர ஒரு பைோத்தோை 

எண்ணி அைமோைம் னவப்பதற்கு ைமம், ஏபைன்றோல் ஒரு பத்திரத்தில் நீங்ைள்  னைபைழுத்து 

நபோட்டிருக்கிறீர்ைள். இப்பபோழுது நீங்ைள் அந்த ைோருக்கு “உத்திரவோதி” ஆகி விடுகிறீர்ைள் உங்ைளோல் 

பணத்னத திருப்பி பைலுத்த முடிைவில்னல என்றோல் உங்ைள் ைோர் னைப்பற்றப்படும் அது அதின் 
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உண்னமைோை வினலனைக் ைோட்டிலும் குனறந்த் வினலக்கு அல்லது  ஷ்ைத்திற்கு விற்ைப்படும் இந்த 

 ஷ்ைத்னத  ோங்ைள் ஈடுைட்ை நவண்டும் நீங்ைள் பணத்னத பைலுத்தவில்னலபைன்றோல் 

நீதிமன்றத்திற்கு அனழத்துச் பைல்லப்படுவீர்ைள் . நீங்ைள் நவனல பைய்தோல் உங்ைளுனைை ைம்பளம் 

னைப்பற்றப்படும் , நீங்ைள் முதலில் ைோருனைை வினலக்கு அதிைமோை பணம் தருவதோை உத்திரவோதம் 

பைோல்லவில்னல என்றோல் உங்ைளோல் ைோனர வோங்கியிருக்ை முடிைோது. எந்த ஒரு ைனைக்ைோரரும் 

இப்படிப்பட்ை சூழ்நினலயில் ைைன் தரமோட்ைோர் . 

இது நீதிபமோழிைள் :17:18 இல் பைோல்லப்பட்ை நதவனுனைை ைட்ைனளனை மீறோமல் 

இருப்பதற்கு  ோம் பணம் பைலுத்த நவண்டும் நீங்ைள் அதிைமோை முன்பணம் பைலுத்திைோல் இது 

நதனவயில்னல    அதிை பணம் ைட்டிைோல் ைோர் உங்ைளுனைை முழு பைோத்தோகிவிடும். இது இன்னும் 

திருப்பி தர நவண்டிை மீதமுள்ள ைைனை மனறத்துவிடும். நீங்ைள் ஒப்பந்தத்திற்கு விலகி சுதந்திரமோை 

இருப்பீர்ைள் நீங்ைள் எந்த சூழ்நினலயிலும் ைைனுக்கு அடினமைளோை மோட்டீர்ைள். இது நதவன் தந்த 

மிை ஞோைமோை ைட்ைனளைோகும் இனத பின்பற்றிைோல்   ோம் பணத்தின் அடினமத்தைத்தில் சிக்ை 

மோட்நைோம்  

 

ஒரு வீடு வோங்கும் பபோழுது இந்த நைோட்போடு 

மிை அருனமைோை புரிகிறது ஓரளவிற்கு அதிைமோை 

முன்பணம் வீட்டின் மதிப்பு குனறந்தோலும்,  ம்னம 

ெோமீன் அல்லது உத்திரவோதத்திலிருந்து 

ைோப்போற்றுகிறது. இதற்கு  ம்முனைை பிரைோைத்னதக் 

ைோட்டிலும் அதிை ைோல நைமிப்பு நதனவ. ஆைோல் 

இப்படி பைய்வது நதவனுனைை ைட்ைனளைளின்படி 

வோழ சுை ஒழுக்ைத்னத  ோம் ைனைபிடிப்பதோகும். 

 

 

 ோம் மற்றவர்ைளுனைை ைைனுக்ைோை உத்திரவோதம் அளிப்பதிலும்,  ோம் இம்மோதிரிைோை 

சூழ்நினலயில் சிக்கிக் பைோள்கிநறோம். 

 

 

பபோருளோதோர நமற்பர்னவக்ைோை ைட்ைனளைள் 

 

நதவன்   ம்னம பபோருளோதோர வளங்ைளின்  நமற்போர்னவைோளரோை பதரிந்து பைோண்ைோல்,  ோம் 

எடுக்கும் முடிவுைளோல் அந்த வளங்ைள் பபருகும் அல்லது குனறயும் சூழ்நினலைனள  ோம் ைந்திக்ை 

கூடும் .  

 ோம் நதவனுனைை ைட்ைனளைளின் படி பைய்நவோமோைோல் தைக்கு பைோடுக்ைப்பட்ை 

தோலந்துைனளக் ைோட்டிலும் அதிைமோை தன் எெமோனுக்கு திருப்பிக்பைோடுத்த உண்னமயும்  

உத்தமமுமோை ஊழிைைோரனைப் நபோலிருப்நபோம்  பணத்னதநை ைம்போதிக்ை நைோசிக்ைோமலும், பணம் 

வோங்ைோமலும் இருங்ைள் குனறந்த மூலதைத்தில் அதிைபணம் திரும்ப கினைக்கும் என்று 

பைோல்லுகின்ற கிைத்தட்ை எல்லோ திட்ைங்ைளும் அநீதி அல்லது தவறோைதோைநவ உள்ளது. 
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இப்படிப்பட்ை திட்ைங்ைளில் நைர்ந்தோல் அது நிச்ைைமோை  மது பணத்னத, மதிப்னப குடும்ப 

ஆநரோக்கிைத்னத குனறத்துவிடும் (1 தீநமோத்நதயு :6:9) 

தற்நபோனதை பபோருளோதோர சூழ்நினலக்கு தகுந்த மோதிரி பணம் னவத்துக்பைோள்ளுங்ைள் 

 ம்முனைை பபோருளோதோர சுதந்திரத்னத ஆபத்தில் சிக்ைனவக்கும் எந்த ஒரு சூழ்நினலனையும் தவிர்த்து 

விடுங்ைள் உங்ைளுனைை திரோணிக்கு தகுந்த ஜீவிைம் பைய்யுங்ைள் தற்நபோனதை ைைனை 

பைலுத்துவதற்ைோை பபரிை அதிர்ஷைத்னத,  ம்பும் சூழ்நினலனை தவிர்த்து விடுங்ைள், இது 

ைோத்திைமற்ற  ம்னம  ோநம அறுதல் படுத்திக் பைோள்ளும் முடிவுைனள எடுக்ைச் பைய்யும் (லூக்ைோ 14:28) 

 ோம் நதவனுனைை பணிைனள பைய்வதற்கு நதனவைோை வருமோைதிற்குரிை 

வோய்ப்புைனள தனிைோை னவத்துக்பைோள்ள நவண்டும்.  ோம் நதவன் நமல் விசுவோைம் னவக்ை 

நவண்டும் ஆைோல்  ோம் எந்த ஒரு ஆதோரமுமில்லோமல் (அல்லது வழிைளில்லோமல்) ஒரு ைோரிைத்னத 

பைய்ைத் துணிைக் கூைோது வோய்ப்புைநள இல்லோத சூழ்நினலயில் நதவன் எைக்கு பண உதவி பைய்வோர் 

என்று இருப்பது நதவனை நைோதிப்பது நபோலோகும் (மத்நதயு :4:7)  

“மற்றவருக்கு ைைனுக்கு பைோடுக்ைோமல் நதனவப்படும் சூழ்நினலயில் 

மற்றவருக்கு இலவைமோை பைோடுங்ைள்” 

வைைங்ைள் ைைன் பைோடுப்பது பற்றி பைோன்ைோலும் மற்றவருக்கு இலவைமோை பைோடுப்பது ஒரு 

சிறந்த பிரமோணம் ஆகும் (2 பைோரிந்திைர் :9:13, லூக்ைோ :14:12-14) 

மற்றவருக்கு உைன் னைபைழுத்திடுவனத தவிர்த்து விடுங்ைள் மற்றவருனைை ைைனுக்கு 

உத்திரவோதம் அளிப்பது  ம்முனைை குடும்பம் மதிப்பு, பண ஆநரோக்கிைத்னத போதிக்கும் (நீதிபமோழிைள் 

:6:1, 17:18, 27:13) 

நதனவநைற்ப பபோருள்ைனள வோங்குங்ைள்  மக்கு என்ை நதனவநைோ அனத தருநவன் என்று 

தோன்  ம்முனைை நதவன் வோக்குத்தத்தம் பைய்திருக்கிறோர் மைவருத்தம் திருப்தி இல்லோத நதனவைள், 
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விருப்பங்ைளோல் ஏற்படும்  ம்முனைை நதனவயிலும் ஆைம்பரத்திலும் உள்ள வித்திைோைத்னத  ோம் 

உணர நவண்டும் (1 தீநமோத்நதயு :6:8) 

வற்புறுத்தலோல் எந்த ஒரு பபோருளோதோர முடிவுைனளயும் எடுக்ை நவண்ைோம், 

பதோனலப்நபசியின் மூலம் வரும் வோய்ப்புைள் “இப்நபோநத நைர்ந்து விடுங்ைள்” என்ற பைோள்னைனை  

பைோண்டு இருக்கின்றை. பல திட்ைங்ைளுக்கு  ோம் நைோசித்து முடிபவடுக்ை “3  ோள்” ைோல அவைோைம் 

நதனவப்படுகிறது. அதற்குள்  ோம் அனத தவிர்த்து விைலோம் இந்த பைோள்னைனை,  ன்னமைோைதோை 

மனிதன் ைருதிைோல் நதவன் தந்த நமற்போர்னவக்கு இது எவ்வளவு ைரிைோைது ( நீதிபமோழிைள் :21:5) 

நதவன்  ம்னம தோழ்த்திைோலும், உைர்த்திைோலும் அனத ஏற்றுக்பைோள்ளுங்ைள்,  ம்முனைை 

மிகுதினை ைோட்டிலும்,  ம்முனைை நதனவைளில் சிலந ரம் நதவனுனைை சித்தம் நினறநவறும். 

கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளோை வோழ்க்னை சூழ்நினலைனளப் பபோருத்து இருக்ைோது (பிலிப்பிைர் :4:12,13) 

 

“பணத்திற்கு அடினமைோவதிலிருந்து தற்ைோத்தல்” 

  

 ம்மிைம் பணம் இல்னலபைன்றோலும்  ம்னமயும்  ம்முனைை ைவைத்னதயும் நதவனுனைை 

நவனளைளிலிருந்து தினை திருப்ப முடிைோத மை நினலனமனை  ோம் பபற்றிருக்கிநறோம் என்று 

எவ்வோறு  ம்மோல் உறுதிைளிக்ை முடியும்? 

 நதவனுனைை வோர்த்னதைனளஆதோரமோை னவத்து ஆதோரமோை பைோல்லப்படும் உறுதிைோை 

பிரமோணங்ைனள ைனைபிடிப்பதன் மூலம்  ம் பணத்திற்கு அடினமைோகும் சிந்னதனைத் தவிர்த்து 

விைலோம்.  

 நதவனிைம் உரினமனைக் பைோடுத்துவிடுங்ைள்  ோம் உைன்படிக்னை பைய்கின்ற நபோது, 

 ம்முனைை உனைனமைனள எல்லோம் அவரிைத்தில் ஒப்பனைக்கின்நறோம்  ோம்  ம்னமக்ைோடிலும் , 
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அவரிைத்திநலநை ைவைம் பைலுத்துவதோல் உலை ஆஸ்திைளுக்கு  ம்முனைை சிந்னத பைல்லோது. 

நதவன்  மக்கு நதனவைோைனத தருவோர் என்று உணர்ந்திருப்நபோம் (நீதிபமோழிைள் :3:9,10) 

 ைைனிலிருந்து பவளிநை வோருங்ைள், பனழை ைைன்ைனள  ோம் பைலுத்தும் பபோழுது  ோம் 

னவத்துள்ள பபோருளின் மதிப்னபக் ைோட்டிலும்  ோம் அதிைமோை பைலுத்துகிநறோம்  ோம் அனத திருப்ப 

நவண்டும்  ம்முனைை சுை ஒழுங்குைனளக் பைோண்டு  ோம் வட்டி பைலுத்தும் பபோழுது 

 ஷ்ைமனைகிநறோம்.  ோம் அதிைமோை ைைன் வோங்கும் பபோழுது அது  ம்னம பண அடினமதைத்திற்கு 

பைோண்டு நபோய் விடுகிறது (நரோமர் :13;8) 

 நதவனுனைை வழி ைத்துதனல ஏற்றுக்பைோள்ளுங்ைள் நதவன்  ம்முனைை நதனவைனள 

ைந்திப்போர் என்று நீங்ைள் விசுவோசித்தோல் பணமின்னமைோல் வரும் ைவனல நீங்கி விடும் (மத்நதயு 

:6:31,32)  

  

 

 

 

 

நதவனுைை நவனலைனள பைய்வதில் முன்நைறுங்ைள்  ோம் முன்நைறுபவரோை இருந்தோல் 

நைோம்நபறித்தைம் எந்த பிரச்ைனைனையும் ஏற்படுத்தோது. நதவன்  ோம் ஊக்ைமோை ெோக்கிரனதைோை 

ஊனளக்க் நவண்டும் மற்றும்  ன்றோை பைய்ை நவண்டும் என்று எதிர்போர்கிறோர். எல்லோ நவனலைளும் 

நதவனுக்ைோை பைய்ைப்படுவதோல்  ோம் எந்த நவனலனையும் பைய்ை தைோரோை இருக்ை நவண்டும்                        

(1 நபதுரு :4:11) சீற்படுதுங்ைள்  ம்முனைை பனழை தவறோை பழக்ைங்ைளோல் இனத பைய்வது ைடிைமோை 

இருந்தோலும் முதலில்  ம்முனைை பனழை பழக்ைங்ைளோல் ஏற்பட்ை வினளவுைனள ைரி பைய்ை 

நவண்டும் திரும்ப ைரி பைய்யுதல் அல்லது ஈடுைட்டுதல் நதவனுனைை ைட்ைனளைளில் அதிைமோை 

வருவனதக் ைோணலோம் (மத்நதயு :5:24) 

 உள்ளத்தில் திருப்திைோை இருங்ைள் நபரோனை மற்றும் பபோருளோனை திருப்தின்னமைோதலோல் 

வரும்.  டுத்தரமோை வோழ்க்னைமுனற பற்றிை ஞோைம்  ம்முனைை ஆவிக்குரிை மோம்ைத்திற்குரிை 

மைதிற்குரிை  ன்னமக்கு மோத்திரம் இல்லோமல் பபோருளோதோர  ன்னமக்கு அவசிைம் ஆகும்                             

(1 தீநமோத்நதயு :6:6,7) குடும்பத்தின் நதனவைனள முதலில் 

நினறநவற்றுங்ைள் இது  ம்னம  ோநம திைோைம் பைய்வது மற்றும் 

சுை நதனவைனள தவிர்பனதயும் குறிக்கும் இதுநவ சுை 

ஒழுக்ைத்திற்கு ஆரம்பமும் கிறிஸ்தவவோழ்க்னைைோை நதவன் தந்த 

அடிப்பனைைோை ைற்பனையும் ஆகும் (1தீநமோத்நதயு :5:8) 

ைோக்நைோபு :4:3)உங்ைளோல் முடிந்த அளவு வோக்ைளிப்பனத 

னவத்துக்பைோள்ளுங்ைள் எந்த ஒரு மனிதனும் தன்னுனைை ைோகும் 

தருணத்தில் இவ்வோறு பைோன்ைதில்னல “  ோன் என்னுனைை அலுவலைத்தில் அதிை ந ரம் 

பைலவளிததற்ைோை ைந்நதோஷமனைகிநறன்”அதிை ந ரம் நவனல பைய்வது அல்லது இரண்ைோவதோை 

இன்பைோரு பணி பைய்வது பல ந ரங்ைளில் ஒரு  ல்ல வோழ்னைனை வோழ்வதற்ைோைத்தோன் 

பைய்கின்நறன் என்ற நபோர்னவைோல் நிைோைப்படுத்தப்படும் ( நீதிபமோழிைள் :23:4,5) 

 சுை விருபங்ைனள திைோைம் பைய்துவிடுங்ைள் பைல்வம் நைர்பதற்ைோை வினளவது போவம். இது 

நதவன்  ோம் வறுனமயில் இருக்ை நவண்டும் என்று விரும்புகின்றோர் என்று குறிக்ைோது.  ோம் 

ஊதோரித்தைமோை வோழ்னை முனறக்கும் குனறத்து அநத ைமைம் “ஐசுவரிைவோன்ைள் மற்றும் 

பிரபலமோைவர்ைளின் வோழ்க்னை முனறைளோல்” ைவரப்பைோமலும்  இருக்ை நவண்டும் என்று நதவன் 

விரும்புகிறோர் (பிரைங்கி :2:10,11, மத்நதயு :6:24) 
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 ல்ல நமற்போர்னவ  ல்ல மைநினலனமயின் பிரதிபலிப்பு 

பணத்தினுனைை பைன்போடு தோன் அனத வினலமதிப்புள்ள தோை மோற்றுகிறது. 

அதனை பபற்றிருக்கிற ஒவ்பவோரு கிறிஸ்தவரும் அதனுனைை நமற்போர்னவ 

பற்றி ைணக்கு ஒப்புவிக்ை நவண்டும். 

.............................................. your brethren and Servant in Christ – Bro victor gnanaraj – Coimbatore Bible Student 
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