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கருப்பபொருள் : மீடப்ின் துன்பம் (உலக ந ொயொளிகள்  

தினம்) பிப்ரவரி 2010 

ஆரம்ப பெபம் :  அன்பும் இரகக்மும் நிறைநத் பிதாவே, உமது நாமதத்ில் 

கூடியிருக்கும் எங்கள் மதத்ியில் நீர ் பிரசன்னமாய் இருப்பதை்காக 

உமக்கு நன்றி கூறுகின்வைாம். இரக்கம், றதரியம் மை்றும் மை்ைேரக்ள் 

வமல் அளேை்ை அன்றபக் காடட்வும் எங்கள் ஆதம்ா, இதயம் மை்றும் 

மனறதத ் ததாடட்ருளும். எங்கள் எல்லா வதறேகளுக்கும் உங்கறள 

அணுக எங்களுக்கு கை்றுகத்காடுங்கள், எங்கள் முன்மாதிரியால் 

மை்ைேரக்றள உங்களிடம் அறைதத்ுேர எங்களுக்கு உதவுங்கள். 

மிகவும் அன்பான இவயசுவின் திருஇருதயவம, உமக்கு நாங்கள் 

முழுபலதத்ுடன் பணி புரியவும் எங்கள் ோை்நாள் முழுதும் உம் புகறை 

அறிவிக்கவும்,  எங்கள் உடலுக்கும் ஆவிகக்ும் ஆவராக்கியதற்த 

தகாண்டு ோருங்கள். இவயசுவின் தபயரால் தெபிக்கின்வைாம். ஆதமன். 

1.  மீடப்ின் துன்பம் என்றொல் என்ன? 

 (ேநத்ுள்ள ஒே்தோரு உறுப்பினரும் 5 ோசகங்கள் ஒே்தோன்றையும் 

சதத்மாக படிக்க அறைக்கப்படுகிைாரக்ள்) 
 

“இ ்த  ொள்கள் பபொல்லொதவவ. ஆகநவ கொலத்வத முற்றிலும் 

பயன்படுதத்ுங்கள் “                                                                                          (எநப  

5:16) 

 “மீடப்து” என்பது மீடத்டடுப்பது, விடுவிப்பது அல்லது மை்தைாரு நபருக்கு 

ஏை்படும் அபராததற்த நாம்  தசலுதத்ி  மீடப்து ஆகும். 

கிறிஸ்தேரக்ளாகிய நமக்கு  அயலாறர விடுவிப்பதை்கான 

முன்மாதிரியியின் சக்தி  இருக்கிைது. நம் அன்ைாட ோை்க்றகயில் 

மீடப்ின் துன்பதத்ின் பங்கிறனப் புரிநத்ுதகாள்ள புனித சின்னப்பர ்

உவராறமயருக்குக் கூறியறதப் பாரப்்வபாம். 

 

“கிறிஸ்து  மக்கொக மிகுதியொகத் துன்புற்றொர;் அது நபொல அவர ்

வழியொக  ொம் மிகுதியொன ஆறுதல் பபறுகிநறொம். ஆகநவ  ொங்கள் 

துன்புருகின்நறொம் என்றொல் அது உங்கள் ஆறுதலுக்கொகவும் 

மீடப்ுக்கொகவும்தொன்;  ொங்கள் ஆறுதல் பபருகின்நறொம் என்றொல் 

அது உங்கள் ஆறுதலுக்கொகநவ ”  

(2 பகொரி. 1:5, 6). 

 

தகாசு கடியிலிருநத்ு புை்றுவநாயின் அழிவுகள் மை்றும் 

அன்புக்குரியேரின் மரணம் ேறர, துன்பம் என்பது எல்லா மதங்களும் 

உணர முயை்சிக்கும் ோை்க்றக உண்றமயாகும். 

 



நம்மில் தபரும்பாவலார ் நம் ோை்வில் பல்வேறு ேறகயான 

துன்பங்கறள அனுபவிதத்ிருக்கிவைாம் (இைப்பு மை்றும் இைப்பு, உடல் 

மை்றும் மன வநாய், நம்முறடய அன்புக்குரியேரக்ளின் துன்பங்கள் 

குறிதத்ு வேதறன, மை்ைேரக்ளிடமிருநத்ு நிராகரிப்பு வபான்ைறே) இது 

கடவுள் நம் ோை்வில் அனுமதிக்கும் விசிதத்ிரமான ஆனால் 

நம்பமுடியாத உண்றம. இேை்றை ஏை்றுகத்காண்டு,  இறைேன் நம்மீது 

றேதத்ிருக்கும் அன்பின் மீது நம்பிக்றகயுடன் ோழும்வபாது,   

சிலுறேயில் அறையப்படட் இவயசுவின் பாடுகளில் நாமும் பங்தகடுதத்ு 

அேருறடய சாயலாக மாை ேழிேகுகின்ைது – இதுவே நமது 

விசுோசதத்ின் குறிக்வகாள்! 

 

கடவுள் நம்முறடய ோை்வில் துன்பங்கறள அனுமதிப்பதை்கான 

காரணங்கறளப் புரிநத்ுதகாள்ள முடியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் 

அேருறடய அருளினால்  நாம் அேை்றை எதிரத்காள்ள முடியும் 

என்பறதயும் அதத்ுன்பங்கள் நம் ோை்வில் அனுமதிக்கப்படட்தை்கு 

காரணம் இருக்கிைது என்பறதயும் நம்ப வேண்டும், அது நம்முறடய 

தேறுகறளத ் திருதிகத்காள்ள, மனமாை்ைம், தேம், நாம்  எநத் அளவுக்கு 

இறைேறனச ் சாரந்த்ு இருக்கிவைாம் அல்லது அறே ஆண்டேரின் 

திருப்திக்காகோ என்பறத உணர உதவுகிைது. 

2.  சில சமயங்களில்  ம் அன்பொன கடவுள்  ம் வொழ்வில் துன்பத்வத 

அனுமதிக்கும்நபொது அவவர அ ீதியொனவரொக உணரக்ின்நறொமொ? 

 

“ஒருவர ் அ ியொயமொகத் துயருறும் நபொது கடவுவள மனதில் 

பகொண்டு அதப் பபொறுவமநயொடு ஏற்றுக்பகொள்வொரொனொல் அதுநவ 

அவருக்கு உக ்ததொகும். குற்றம் பசய்ததற்கொக  ீங்கள் 

அடிக்கப்படும்நபொது பபொறுவமநயொடு இருப்பதில் என்ன சிறப்பு? 

மொறொக,  ன்வம பசய்தும், அதற்கொகப் பபொறுவமநயொடு 

துன்புற்றொல், அது கடவுளுக்கு உக ்ததொகும். கிறிஸ்துவும் 

உங்களுக்கொகத் துன்புற்று ஒரு முன்மொதிரிவய 

வவத்துசப்சன்றுள்ளொர.்எனநவ  ீங்கள் அவருவடய 

அடிசச்ுவடுகவளப் பின்பற்றுங்கள்; இதற்கொகநவ 

அவழக்கப்படட்ுள்ளரீக்ள். வன்பசயல் எதுவும் அவர ்பசய்ததில்வல, 

வஞ்சவன எதுவும் அவர ்வொயில் இரு ்ததில்வல.” 

     I நபதுரு 2:19-22 

 

தெதச்மனி வதாடட்தத்ில் மிகுநத் மன அழுதத்தத்ிலும் வேதறனயிலும் 

இரதத் வியரற்ே சிநத்ிய கிறிஸ்துறேப் பை்றி வயாசிதத்ுப் பாருங்கள். 

முைங்காலில் விழுநத்ு அேரது கால்கறள முதத்மிட வேண்டிய 

நபரக்ளால் அேர ் பிடிப்படட்ு வகலி தசய்யப்படட்றத நிறனதத்ுப் 

பாருங்கள். சூரியன், சநத்ிரன் மை்றும் நடச்தத்ிரங்கறளப் பறடதத்ேறர,  

அேரது தறலயில் முள் கிரடீமிடட்ு, தள்ளி, துப்பி, அடிதத்ு, சிலுறேயில் 

அறைநத்றதப் பை்றி சிநத்ியுங்கள். கடவுவள மனிதனாக இருக்கும்வபாது 

துன்பங்கறள அனுபவிதத்ார;் அப்படியிருகக்  நாம் மடட்ும் எப்படி 

அேை்றை விலக்க முடியும் ? 



 

அேர ் பரிபூரணமானேர,் அேர ் துன்பப்படட்ார,் ஒே்தோரு 

திருப்பலியிலும்  அேர ் தநற்தயிடம் தன்றனக் 

காணிக்றகயாக்குகின்ைார-் நம்முறடய மீடப்ிை்காகவும்தான். நாமும் 

நம்றம பிதாவிை்கும் மை்ைேரக்ளுக்கும் ஒப்புகத்காடுகக் 

அறைக்கப்படுகிவைாம். 

 

 

 

3.  ொம் துன்பத்வத எதிரப்கொள்ள எவ்வொறு அவழக்கப்படட்ுள்நளொம்? 

இதன் பதில் கிறிஸ்தேதத்ிை்கு தனிதத்ுேமானது – நாம் அரச 

குருதத்ுேதத்ின் உறுப்பினரக்ள்! 

 ீங்கநளொ நதர ்்பதடுக்கப்படட் இனம், அரச குருத்துவத் 

திருக்கூடட்ம், பரிசுத்த குலம், இவறவனுக்குச ்பசொ ்தமொன மக்கள். 

உங்கவள இருளின்று தம் வியத்தகு ஒளிக்கு அவழத்த இவறவனின் 

புகழ்சச்ிகவள  அறிவிப்பது உங்கள் பணி. ஒரு கொலத்தில்  ீங்கள் 

மக்கள் இனமொகநவ இல்வல; இன்நறொ  ீங்கள் கடவுளுவடய மக்கள் 

இனம். ஒரு கொலத்தில்  ீங்கள் இரக்கம் பபறொதவரக்ள்; இன்நறொ 

இரக்கம் பபற்றவரக்ள்.                            I நபதுரு 2:9-10 

 

கல்ோரியின் பலன்கறளப் பகிரந்த்ு தகாள்ேதை்காக குருோனேரக்ள்  

பலிபீடதத்ில்  ஒப்புகத்காடுப்பதுப்வபால் பறைய ஆகமதத்ில் 

குருோனேரக்ள் மக்களின் பாேங்களுக்காகப் பலிகறளச ் தசலுதத்ினர.் 

நாம் குருோனேராக என்பது நாம் தியாகங்கறளச ்தசய்கிவைாம்; நம்றம 

நாவம - நம் உடல்கள், இதயங்கள், புகை், நன்றியுணரவ்ு, ேழிபாடு, 

சநவ்தாஷங்கள், தசயல்கள் மை்றும் நம்முறடய துன்பங்கள் 

அறனதற்தயும்  ஒப்புகத்காடுகின்வைாம் -. 

 

நாம் ஏன் இறத தசய்கிவைாம்? ஏதனன்ைால் நாம் "கிறிஸ்துறே 

ஏை்றுகத்காண்டு நம்முறடய பிரதான குருோனேரும், களங்கமை்ை 

பாதிக்கப்படட்ேருமான அேறரப் பின்பை்றும்படி 

அறிவுறுதத்ப்படுகிவைாம், இதனால் நாம் ததய்வீக இயல்பில் 

பங்தகடுகக்லாம். நம்றம மீடப்தை்காக நம்முறடய கரத்த்ர ் மனித 

உருதேடுதத்ு அறனதற்தயும் பிதாவிடம் தகாடுதத்ார;் நாமும் 

கிறிஸ்துறேப் வபால இருக்க, நம்முறடய சிலுறேறயயும் 

துன்பங்கறளயும் ஏை்றுகத்காண்டு அேருக்கு அறனதற்தயும் 

ஒப்புகத்காடுகக் முயை்சிக்க வேண்டும். 

தம் சிலுவவவயச ் சுமக்கொமல் என் பின் வருபவர ் எனக்குச ்

சீடரொய் இருக்கமுடியொது.                                                                                                                 

லூக் 14: 27 

"நம் பாேங்களுக்கும் அேறரப் புண்படுதத்ிய அறனதத்ு 

பாேங்களுக்கும் ஈடுதசய்யும் தசயலாகவும், நம்றமயும் பிை 



பாவிகறளயும் மாை்றுேதை்கான வேண்டுவகாளாகவும், கடவுளுக்கு 

ஒப்புகத்காடுகக் ஒரு தியாகதற்த உருோக்க வேண்டும்" என்ை 

பாதத்ிமாவின் தசய்திறய ோை முயை்சிக்கின்வைாம்.  

 

4.  மது துன்பங்கவள எவ்வொறு ஒப்புக்பகொடுப்பது? 

 

பின்ேரும் பரிநத்ுறரக்கறளச ் சிநத்ிக்கும் வேறளயில் நம்முறடய 

தனிப்படட் அனுபேங்கறளப் பகிரந்த்ுகத்காள்ளலாம்: 

 

1. கரத்த்ருறடய பிரசன்னதத்ிை்குள் நுறைநத்ு அேருறடய அறிறேயும்      

கிருறபறயயும் வகளுங்கள். 

2.  உங்கறளக் கஷ்டப்படுதத்ும் நிகை்வுகள் அல்லது சூை்நிறலகறளப் 

பை்றி சிநத்ிதத்ுப் பாருங்கள். 

3. நீங்கள் அனுபவிக்கும் துன்பங்கறளக் கூறுங்கள்.( உடல் / மனம் / 

ஆன்மீக ேலி, ஏமாை்ைம், வதால்வி, விரக்தி, தனிறம, பதடட்ம்…). 

4. தெப உணரவ்ில் ஏை்றுகத்காள்ளுங்கள். "இநத் துன்பங்கறள நான் 

ஏை்றுகத்காள்கிவைன் (மீண்டும் தபயரிடலாம்.)" 

5. நீங்கள் இப்வபாது சிநத்ிதத், கூறிய மை்றும் ஏை்றுகத்காண்ட 

துன்பங்கறளக் கடவுளுக்கு ஒப்புகத்காடுங்கள். "ஆண்டேவர, நான் 

ஏை்றுகத்காண்ட இநத் துன்பங்கள் அறனதற்தயும் (மீண்டும் 

தபயரிடலாம்) உங்களுக்கு ஒப்புகத்காடுக்கின்வைாம். 

6. துன்பங்கறள ஏை்றுகத்காண்டதும்  ஒப்புகத்காடுதத்தும் இப்வபாது 

தியாகங்களாக மாறிவிடட்ன. 

7. உங்கள் துன்பங்கறள யாருக்காக அல்லது எநத்  சூை்நிறலகளுக்கு 

ஒப்புகத்காடுகக்விருக்கின்றீரக்ள் என்பறதக் கூறுங்கள்.( எ.கா. 

மனமாை்ைங்கள், உதத்ரிக்கிர ஸ்தலதத்ின் ஆதத்ுமாக்கள் , 

குடும்பதத்ில் அறமதி வபான்ைறே) 

8. நீங்கள் ஓப்புகத்காடுதத்து  சிறியது என்ைாலும், கடவுளின் கிருறப 

உங்கள் தகாறடறய மாதபரும் கிருறபயாக மாை்றும் என்பறத 

உணரந்த்ு தகாள்ளுங்கள். இநத் ேழியில், நீங்கள் கரத்த்ருறடய 

மக்கறள மீடப்தில் பங்வகை்கிறீரக்ள். 

 

அன்புள்ள ஆண்டேவர, துன்ப காலங்களில், எங்கள் தபாருடட்ு நீங்கள் 

சுமநத் சிலுறேறய நிறனவில் றேதத்ுக் தகாள்ள எங்களுக்கு 

உதவுங்கள். உங்களுறடய தியாகதத்ின் ஐக்கியமாக நாங்கள் எங்கள் 

துன்பதற்த ேைங்குேதை்கு; நீங்கள் அதை்காக அளிதத் மதிப்றபப் 

புரிநத்ுதகாள்ள எங்களுக்கு உதவுங்கள். இநத் தறலப்பில் உங்கள் 

திருசச்றபக்கு நீங்கள் ேைங்கிய வபாதறனகறள நாங்கள் 

ஆராயும்வபாது, மீடப்ின் துன்பதத்ின் மறைக்கப்படட் 

தபாக்கிஷங்களுக்கு எங்கள் மனறதயும் இதயதற்தயும் திைக்கவும். 

தபரிய மை்றும் சிறிய - எங்கள் துன்பங்கறளயும் சிலுறேகறளயும் 

அனுமதிக்க எங்களுக்கு உதவுங்கள், எங்கறள உங்களுடன் இன்னும் 

ஆைமாக ஒன்றிறணக்கவும், மை்ைேரக்ளுக்கு உதேவும், உங்கறள 

நிதத்ிய காலதத்ிை்கு வநசிக்கும் திைறன அதிகரிக்கவும் தசய்தருளும்,  

ஆதமன். 
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