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* நீங்கள் இதைப்போன்ற மற்ற ஆவிக்குரிய  புதை்கங்கள் மறறும் 
கிருதப சததிய தினதியோன புதை்க்கங்கதைப பப்றவிரும்பினோல், அல்்லது 
உங்களுக்கு அறிமு்கமோன நணபர்களுக்கு புதை்க்கங்கள் அனுபப 
்ேணடுபமனில், அனுபப ்ேணடிய மு்கேரிதய ்மற்கண்ட த்க்பசி 
எணணிறகு குறுஞபசய்தி “SMS” அனுபபவும். அல்்லது ்மற்கண்ட 
மு்கேரிக்கு ்கடிைம் எழுைவும். நோங்கள் உங்களுக்கு இ்லேசமோ்க 
புதை்கங்கதை அனுபபி தேக்கி்்றோம். 

உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய குழப்பங்கள், க்கள்வி்கள் இருபபின் கேற்கண்ட 
க்கக்பசி எணணிறகு த�ொ்டர்பு த்கொணடு, ்பகிர்ந்துத்கொள்்ளலொம். அலலது 
கேற்கண்ட மு்கவரிக்கு ்கடி�ம் மூலம் ்பகிர்ந்துத்கொள்்ளலொம்.

“நீ மறுபடியும் பி்றந்திருக்கி்றோயோ?”- இந்ை பசய்திதய நீங்கள் இதையைை 
ேழியோ்கவும் ்்கட்க்லோம்.

http://tamilchristianmessages.com/are-you-born-again/

சீர்திருத்த சததியங்கள் 

# சீர்திருத்த பாப்டிஸ்ட் வெளியீடு



மறுபிறப்பு 

1

நீ மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறாயா?
 ்யோேோன எழுதின சுவி்சஷம் மூன்றோேது அதி்கோரததை 
தமயமோ்கக்ப்கோணடு மறுபி்றபபு என்றோல் எனன? எனபதைப 
பறறியும், ஒருேன பர்்லோ்க ரோஜ்ஜியததில் பிர்ேசிபபோனோ? 
இல்த்லயோ? எனபதைக் குறிததும் இந்ை சிற்்றடடில் போரப்போம். 
இந்ை பசய்தியின அடிபபத்டயில், நீங்கள் மறுபடியும் 
பி்றந்ைேர்கைோ? நீங்கள் பர்்லோ்க ரோஜ்ஜியததில் பிர்ேசிக்்கக் 
கூடிய நித்லயில் ைற்போது ேோழ்ந்து ப்கோணடிருக்கிறீர்கைோ? 
எனறு உங்கதை நீங்க்ை ்சோதிதைறிந்து ப்கோள்ை்லோம். 
நிக்ப்கோ்ைமு என்ற ்ைேமனிைன அல்்லது பபரிய ்போை்கன 
இ்யசுவினி்டததில் ேந்து ஒரு ்கோரியததை பசோல்லுேதை நோம் 
போரக்கி்்றோம். “அேன இரோக்்கோ்லததி்்ல இ்யசுவினி்டததில் 
ேந்து: ரபீ, நீர ்ைேனி்டததிலிருந்து ேந்ை ்போை்கர எனறு 
அறிந்திருக்கி்்றோம், ஏபனனில் ஒருேனும் ைனனு்ட்ன ்ைேன 
இரோவிட்டோல் நீர பசய்கி்ற இபபடிபபட்ட அறபுைங்கதைச் 
பசய்யமோட்டோன என்றோன” (்யோேோன 3:2). ஒரு்ேதை அேன 
இவ்விைமோ்க பசோல்லும்பபோழுது இ்யசுேோனேர மகிழ்ந்து 
ைனதன பமச்சிக்ப்கோள்ளுேோர எனறு நிதனததிருக்்க்லோம். ஆனோல் 
ஆண்டேரோகிய இ்யசுகிறிஸ்து அேனுத்டய ஆழமோன ஆததும 
நித்லதய ஊடுருவிப போரதது ஒரு ்கோரியததை பசோனனோர. “இ்யசு 
அேனுக்குப பிரதியுதைரமோ்க: ஒருேன மறுபடியும் பி்றேோவிட்டோல் 
்ைேனுத்டய ரோஜ்யததைக் ்கோைமோட்டோன எனறு பமய்யோ்க்ே 
பமய்யோ்க்ே உனக்குச் பசோல்லுகி்்றன என்றோர” (்யோேோன 3:3). 
ஒரு மனி்தன் ஏன் மறுமடியும் பிறக்க மவண்டும்? 

 இஙகு நோனகு முக்கிய ்கோரியங்கதைப போரக்்க்லோம். 
1. மரணததில் இருந்து ்தப்பிததுக் ககாள்ளுபடிக்கு:

 நம்முத்டய ேோழ்க்த்கயில் நோம் இருக்கி்ற நித்லயில் 
(எந்ை மைததைச் ்சரந்ைேர்கைோ்க இருந்ைோலும் சரி) மரிதைோல், 
நர்கததிறகுதைோன ் போ்ேோம் எனறு ் ேைம் பைளிேோ்க பசோல்லுகி்றது. 
“இபபடியோ்க, ஒ்ர மனுஷனோ்்ல போேமும் போேததினோ்்ல 
மரைமும் உ்ல்கததி்்ல பிர்ேசிதைது்போ்லவும், எல்்லோ மனுஷரும் 
போேஞபசய்ைபடியோல், மரைம் எல்்லோருக்கும் ேந்ைது்போ்லவும் 
இதுவுமோயிறறு” (்ரோமர 5:12). ஆ்க்ே இந்ை உ்ல்கததில் ஒரு மனிைன 
எந்ை ் ைசததில், எந்ை இ்டததில் பி்றந்திருந்ைோலும் அேனுக்கு மரை 
ஆக்கிதன உணடு. ஒரு மனிைன பி்றக்கும்பபோழு்ை நர்கததிறகு 
நியமிக்்கபபட்ட நபரோ்க, நிததிய ைண்டதனதய பபற்றேனோ்கப 
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பி்றக்கி்றோன. இதை்ய ைோன இ்யசு கிறிஸ்துவும் பைளிேோ்க 
பசோல்லுகி்றதைப போரக்கி்்றோம். “்ைேனுத்டய ஒ்ர்ப்றோன 
குமோரனுத்டய நோமததில் விசுேோசமுள்ைேனோயிரோைபடியினோல், 
அேன ஆக்கிதனத தீரபபுக்குடபட்டோயிறறு” (்யோேோன 3:18). 
என்ேைோன நீயும் நோனும் பி்றக்கும்பபோழு்ை ஆக்கிதனத 
தீரபபுக்கு உடபட்டேர்கைோ்கப பி்றக்கி்்றோம். நோம் இ்யசு 
கிறிஸ்துவின இரடசிபதபப பப்றவில்த்லபயன்றோல் நிச்சயமோ்க 
நோம் நர்கததிறகு நியமிக்்கபபட்டேர்கள். 
2. ஆவிக்குரிய காரியஙகபள அறிந்து ககாள்ளும்படிக்கு:

 “பெனமசுபோேமோன மனுஷ்னோ ்ைேனுத்டய 
ஆவிக்குரியதே்கதை ஏறறுக்ப்கோள்ைோன; அதே்கள் அேனுக்குப 
தபததியமோ்கத ்ைோனறும்; அதே்கள் ஆவிக்்்கற்றபிர்கோரமோய் 
ஆரோய்ந்து நிைோனிக்்கபபடுகி்றதே்கைோனைோல், அதே்கதை 
அறியவுமோட்டோன” (1 ப்கோரி 2:14). பெனம சுபோேமு்டன பி்றந்ைேன 
ஆண்டேருத்டய ்கோரியங்கதை அறிந்துப்கோள்ளும்படியோ்க 
இருபபதில்த்ல. ்ைேதன அறிந்து, அேதர விசுேோசிக்்கவில்த்ல 
என்றோல் அேன நர்கததிறகு போததிரேோன. 
3. இரு்தயம் புதுப்பிக்கப்படும்படிக்கு:

 இந்ை பெனம சுபோேத்ைோடு பி்றக்்கக்கூடிய 
மனிைனின இருையம் திருக்கும் ம்கோ்்கடு நித்றந்ைதுமோ்கக் 
்கோைபபடுகி்றது. அவ்விைமோன இருையம் போேததின ஊற்றோ்கக் 
்கோைபபடுகி்றது(மத்ையு 7:21-22). இந்ைக் ்்க்டோன இருையம் 
புதுபபிக்கும்படியோ்க ஒரு மனிைன மறுபடியும் பி்றக்்க்ேணடும். 
இல்த்ல்யல் நர்கததின ேோசல் அேனுக்கு தி்றந்்ை இருக்கி்றது. 
4. மகாபாக்கிபையிலிருந்து ்தப்பிததுக் ககாள்ளும்படியாக:

 “சுபோேததினோ்்ல மற்றேர்கதைப்போ்லக் 
்்கோபோக்கிதனயின பிள்தை்கைோயிருந்்ைோம்” (எ்ப 2:3). இந்ை 
்்கோபோக்கிதன எனபது மனிைனோ்க பி்றக்கி்ற ஒவ்பேோருேருக்கும் 
நியமிக்்கபபட்டது. அேன மறுபடியும் பி்றக்்கவில்த்ல என்றோல் 
்ைேனுத்டய ்்கோபோக்கிதனதய நர்கததில் சுமந்்ை தீர்ேணடும். 
 ஆ்க்ே நீ மறுபடியும் பி்றேோமல் ்போனோல் உனனுத்டய 
நிததிய ேோழ்க்த்க நர்கததில் ைோன எனபது நிச்சயக்்கபபட்ட 
ஒனறு. நீ இ்யசுதே நம்புகி்்றன, விசுேோசிக்கி்்றன, 
்நசிக்கி்்றன, பெபிக்கி்்றன எனறு பசோல்்ல்லோம். ஆனோல் நீ 
மறுபடியும் பி்றக்்கவில்த்ல என்றோல் உனனுத்டய பக்தி எனபது 
பரி்சயதைன்ம.
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மறுபிறப்பு என்றால் என்ை?

இைதன இரணடு விைமோன ைத்லபபு்களில் போரக்்க்லோம்.
1. ம்தவ ஆவியிைால் பிறப்பது:

 “மோம்சததினோல் பி்றபபது மோம்சமோயிருக்கும், ஆவியினோல் 
பி்றபபது ஆவியோயிருக்கும்” (்யோேோன 3:6). 
 இது முறறிலும் ஒரு விததியோசமோன ்கோரியம். நீயும் 
நோனும் மோம்சததினோல் பி்றந்திருக்கி்்றோம். இ்யசுேோனேர 
நிக்ப்கோ்ைமுதேப போரதது நீ ஆவியினோல் பி்றக்்க்ேணடும் எனகி்றோர. 
ஆனோல் நிக்ப்கோ்ைமு அைதன விைஙகிக்ப்கோள்ை முடியவில்த்ல. 
ஆ்க்ேைோன, “ஒரு மனுஷன முதிரேயைோயிருக்த்கயில் எபபடிப 
பி்றபபோன? அேன ைன ைோயின ்கரபபததில் இரண்டோந்ைரம் 
பிர்ேசிததுப பி்றக்்கக்கூடு்மோ என்றோன” (்யோேோன 3:4). 
ஒரு மனிைனுத்டய பி்றபபு கூ்ட மி்கவும் ஆச்சரியபப்டதைக்்கது. 
எபபடிபயனில், ஒரு குழந்தை ்கரபபம் ைரிக்கி்ற ்ேதையில் 
ஏ்றக்குத்றய முபபது ்்கோடி முைல் ஐம்பது ்்கோடி உயிரணுக்்கள் 
ைோயினுத்டய ்கரபபபதபக்குள் பசல்லுகி்றது. ஆனோல் அந்ை 
ைோயினுத்டய ்கரபபதபயில் இருந்து மோைம் ஒருமுத்ற, ஒரு ்கரு 
முடத்ட பேளிேரும். அந்ை ் ்கோடிக்்கைக்்கோன உயிரணுக்்களிலிருந்து 
ஒ்ரஒரு உயிரணு மடடும் அந்ை ்கருமுடத்டயு்டன இதைகி்றது 
ைோன ்கரபபம் ைரிதைல். நமக்கு அது பைரியோது. ஆனோல் ்ைேன 
அதை ்நரததியோ்க உருேோக்கியுள்ைோர. அருதமயோனேர்க்ை! 
இதைவி்ட ஆச்சோரியமோன ஒனறுைோன ஆவியில் பி்றதைல். ்ைே 
ஆவியோனேர ஒரு மனிைனுத்டய இருையததில் இவ்விைமோன 
ஒரு பி்றபபிதைத்ல ந்டபபிபப்ை மறுபடியும் பி்றதைல். பரிசுதை 
ஆவியோனேர மனிைனுத்டய இருையததில், அேனுத்டய 
உள்ைததில் பசயல்படடு அஙகு புதிய குழந்தையோ்க, ஒரு புது 
சிருஷ்டியோ்க பி்றபபதுைோன மறுபி்றபபு. அதைதைோன ்ேைம், 
புது சிருஷ்டி (New Creation) எனறு பசோல்லுகி்றது. இந்ை ஒரு 
பசயல் மனிைனில் நத்டபப்றவில்த்ல என்றோல் அேன மறுபடியும் 
பி்றந்ைேனல்்ல அல்்லது இரடசிக்்கபபட்டேனல்்ல. 
 ்ைே ஆவியோனேர ஒரு மனிைனில் பசயல்படடு அேன 
மறுபடியும் பி்றக்கும்பபோழுது, புதிய ஜீேதனக் ப்கோண்டேனோ்க, 
புதிய சுபோேததைக் ப்கோண்டேோனோ்க புதிய சிருஷ்டியோ்கக் 
்கோைபபடுகி்றோன. ஆ்க்ேைோன ்ேைம் பசோல்லுகி்றது, 
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“அேருத்டய நோமததின்மல் விசுேோசமுள்ைேர்கைோய் அேதர 
ஏறறுக்ப்கோண்டேர்கள் எதைதன ்பர்க்ைோ, அதைதன 
்பர்களும் ்ைேனுத்டய பிள்தை்கைோகும்படி, அேர்களுக்கு 
அதி்கோரங ப்கோடுதைோர. அேர்கள், இரதைததினோ்லோேது மோம்ச 
சிதைததினோ்லோேது புருஷனுத்டய சிதைததினோ்லோேது பி்றேோமல், 
்ைேனோ்்ல பி்றந்ைேர்கள்” (்யோேோன 1:12-13). அேர்கள் 
்ைேனுத்டய குடும்பததில் ்ைேனுத்டய பிள்தை்கைோ்க 
பி்றந்ைேர்கள். “இபபடியிருக்்க, ஒருேன கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்ைோல் 
புதுச்சிருஷ்டியோயிருக்கி்றோன; பதழயதே்கள் ஒழிந்து ்போயின, 
எல்்லோம் புதிைோயின” (2 ப்கோரி 5:17). ஆ்க்ேைோன இ்யசுேோனேர 
பசோனனோர, “நீங்கள் மறுபடியும் பி்றக்்க்ேணடும் எனறு நோன 
உனக்குச் பசோனனதைக் குறிதது அதிசயபப்ட்ேண்டோம்” 
(்யோேோன 3:7). மறுபி்றபதபக் குறிதது அதிசயபப்ட்ேண்டோம். 
2. புது சிருஷ்டி:

 மறுபி்றபபு எனபது புது சிருஷ்டி. ்ைேனுக்குபபி்றந்ை 
்ைேனுத்டய பிள்தையோய் இந்ை உ்ல்கததில் பி்றபபது. ஒரு 
சிங்கததுக்கு ஒரு ்கழுதை பி்றக்்கோது. ஒரு சிங்கததுக்கு குரஙகு 
பி்றக்்கோது. ஒரு சிங்கததுக்கு ஒரு சிங்கக்குடடி ைோன பி்றக்கும். 
அது்போ்ல ்ைேனோல் பி்றபபிக்்கபபட்ட ெனங்கள் ்ைேனுத்டய 
சோயத்ல பபறறிருக்கி்ற ெனங்கள். அேர்கள் ்ைே ஆவியினோல் 
பி்றபபிக்்கபபட்டேர்கள். அேர்கள் யோர? ்ேைம் பசோல்லுகி்றது, 
பதழயதே்கள் ஒழிந்து ்போயின எல்்லோம் புதிைோயின. ஒரு 
புதிய ேோழ்க்த்க முத்றதய ப்கோணடிருபபேர்கள். புதிய ஒரு 
்நோக்்கம், திட்டம், பசயலிதன ப்கோணடிருபபேர்கள். இேர்கள் 
ைோன மறுபடியும் பி்றபபிக்்கபபட்ட நபர்கள். இேர்கள் யோர 
எனபதை இனனும் சிறிது விைக்்கபபடுததி பசோல்லுகி்்றன. 
மறுபி்றபபு அத்டந்ைேர்கள் யோர எனறு பசோனனோல், 
“இச்தசயினோல் உ்ல்கததிலுண்டோன ்்கடடுக்குத ைபபி, திவ்விய 
சுபோேததுக்குப பஙகுள்ைேர்கைோகும்பபோருடடு...” (2 ் பதுரு 1:4). 
அேர்களுத்டய ஆததுமோவில் பைய்வீ்க விதைோனது இ்டபபடுகி்றது. 
அேர்களுக்குள் திவ்விய சுபோேததிறகுரிய ைனதம்கள் 
விததி்டபபடுகி்றது. ் மலுமோ்க, “என ேசனததைக் ் ்கடடு, எனதன 
அனுபபினேதர விசுேோசிக்கி்றேனுக்கு நிததியஜீேன உணடு; 
அேன ஆக்கிதனத தீரபபுக்குடப்டோமல், மரைததைவிடடு நீஙகி, 
ஜீேனுக்குடபடடிருக்கி்றோன எனறு பமய்யோ்க்ே பமய்யோ்க்ே 
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உங்களுக்குச் பசோல்லுகி்்றன” (்யோேோன 5:24). இரணடு 
்கோரியம் இஙகு பசோல்்லபபடுகி்றது, அேனுக்கு நிததிய ஜீேன 
ப்கோடுக்்கபபடுகி்றது. அேன அைறகு முனபோ்க மரை ஆக்கிதன 
அத்டந்ைேனோ்க இருந்ைோன. அடுதைைோ்க அேன மரைததைவிடடு 
நீஙகி அேன ஜீேனுக்குடபடடிருக்கி்றோன.  “்ைேன நமக்கு 
நிததியஜீேதனத ைந்திருக்கி்றோர, அந்ை ஜீேன அேருத்டய 
குமோரனில் இருக்கி்றபைனப்ை அந்ைச் சோடசியோம். குமோரதன 
உத்டயேன ஜீேதன உத்டயேன, ்ைேனுத்டய குமோரன 
இல்்லோைேன ஜீேன இல்்லோைேன” (1்யோேோன 5:11-12). இ்யசு 
கிறிஸ்துவின சோயத்லக் ப்கோண்டே்ன மறுபடியும் பி்றந்ைேன. 
இதுைோன மறுபடியும் பி்றந்ை நபரில் ந்டபபிக்கும் படியோன ்ைே 
ஆவியோனேருத்டய பசயல்.

மமாட்ச வாசியா? நரக வாசியா?

 நீ மரிதைபபினபு எங்்க பசல்்லப்போகி்றோய்? இந்ை 
்்கள்விக்்கோன பதித்ல இனறு நோம் பைரிந்துப்கோள்ளுேது 
அதிமுக்கியமோன ஒனறு.  ஏபனன்றோல் இனிேரப்போகி்ற ேோழ்க்த்க 
நிததியமோனது. அது பர்்லோ்கமோ்க இருக்கும் அல்்லது நர்கமோ்க 
இருக்கும். இந்ைக் ்்கள்விக்்கோன பதித்ல நோம் 1 ்யோேோன 
புதை்கததிலிருந்து போரக்்கப்போகி்்றோம். 
 இந்ை 1 ் யோேோன புதை்கததிலிருந்து 12 ்கோரியங்கதை நோன 
உங்கள் முன தேக்கி்்றன. இந்ை பனனிரணடு ்கோரியங்களும் உங்களில் 
்கோைபபடுகி்றைோ இல்த்லயோ எனபதை ்சோதிததுபபோருங்கள். 
ஒவ்பேோரு ்கோரியமோ்க பசோல்லும்பபோழுதும் உங்களில் 
்கோைபபடுகி்றது என்றோல் ‘டிக்’ () ்போடடுக்்ப்கோள்ளுங்கள். 
இல்த்லபயன்றோல் ‘இனட’ (×) ்போடடுக்்ப்கோள்ளுங்கள். இது 
்கரதைருத்டய ேோரததை. நோன உங்கதை நியோயந்தீரக்்கவில்த்ல. 
உன ேோழ்க்த்கயில் ்கோ்லங்கதை எல்்லோம் வீைடிததுவிட்டோய். 
ஆனோல் இனத்றக்கு இந்ை பிரதியின மூ்லம் ்கரதைர உன்னோடு 
்பசுகி்றோர. இந்ை ்கோரியங்கள் உங்களில் இருக்கி்றது என்றோல் 
நீங்கள் பர்்லோ்கததை ்நோக்கி ந்கரந்து ப்கோணடிருக்கிறீர்கள். 
இதே்கள் உங்களில் ்கோைவில்த்ல என்றோல் நீங்கள் நர்கததை 
்நோக்கிப பயணிக்கிறீர்கள் எனறு அரதைம். உங்கள் ஆததுமோவின 
நித்ல எனன எனபதை நீங்கள் அறிந்து ப்கோள்ளுங்கள். 
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1. உன் ஐக்கியம் யாமராடு இருக்கிறது?

 “நீங்களும் எங்க்ைோ்்ட ஐக்கிய முள்ைேர்கைோகும்படி, 
நோங்கள் ்கணடும் ்்கடடும் இருக்கி்றதை உங்களுக்கும் 
அறிவிக்கி்்றோம்; எங்களுத்டய ஐக்கியம் பிைோ்ேோடும் அேருத்டய 
குமோரனோகிய இ்யசு கிறிஸ்து்ேோடும் இருக்கி்றது” (1்யோேோன 
1:3). 
 முை்லோேது ்கோரியமோ்க உனனுத்டய ஐக்கியம் 
கிறிஸ்து்ேோடும், அேரோல் மீட்கபபட்ட ெனங்க்ைோடும் 
இருக்கி்றைோ? நீ கிறிஸ்து்ேோடு ஐக்கியபபட்ட ஒரு நபரோ? அேரோல் 
மீட்கபபட்ட மக்்க்ைோடு கூ்ட உனதன உடபடுததிக் ப்கோண்ட 
ேோழ்க்த்க உனனில் ்கோைபபடுகி்றைோ? ்மலும் ்யோேோன 
பசோல்லுகி்றோர, “அேர ஒளியிலிருக்கி்றது்போ்ல நோமும் ஒளியி்்ல 
ந்டந்ைோல் ஒருே்ரோப்டோருேர ஐக்கியபபடடிருப்போம்;” 
(1்யோேோன 1:7). நீ ஆண்டேருத்டய பிள்தையோ்க மறுபடியும் 
பி்றந்திருபபோயோனோல், ்ைேனுத்டய குமோர்னோடும், அேரோல் 
்கழுேபபட்ட மக்்க்ைோடும் உன ேோழ்க்த்கதயக் ப்கோணடிருபபோய். 
உனனுத்டய உ்றவு யோ்ரோடு இருக்கி்றது? இது உங்களில் 
்கோைபபடுகி்றது என்றோல் ‘டிக்’ () ்போடடுக்்ப்கோள்ளுங்கள். 
இல்த்லபயன்றோல் ‘இனட’ (×) ்போடடுக்்ப்கோள்ளுங்கள்.
2. ்சததியததின்படி உன் வாழக்பக காணப்படுகிற்தா?

 “நோம் அே்ரோ்்ட ஐக்கியபபட்டேர்கபைனறு பசோல்லியும், 
இருளி்்ல ந்டக்கி்றேர்கைோயிருந்ைோல், சததியததினபடி ந்டேோமல் 
பபோய்பசோல்லு கி்றேர்கைோயிருப்போம்” (1்யோேோன 1:6).
 இரண்டோேது ்கோரியமோ்க உனனுத்டய ேோழ்க்த்கயோனது 
பேளிச்சததின பிள்தை்கைோ்க, கிறிஸ்துவின பிள்தை்கைோ்க,  
பேளியரங்கமோய் அேருத்டய ேோரததையின படி ேோழக்கூடிய 
ேோழ்க்த்க உனனில் ்கோைபபடுகி்றைோ? உனக்கு அே்ரோடு ஐக்கியம் 
இருக்கி்றது எனறு பசோல்லுகி்றோய், அபபடியோனோல் அேருத்டய 
சததியததினபடி ந்டக்கி்றோயோ? இல்த்லபயன்றோல் நோம் பபோய் 
பசோல்லுகி்றேர்கைோ்கக் ்கோைபபடு்ேோம். நீ மறுபடியும் 
பி்றந்திருபபோயோனோல், ்கரதைர நமக்குக் ப்கோடுததிருக்கி்ற சததியததின 
பேளிச்சததில் ந்டக்்க உன ேோழ்க்த்கதய ஒபபுக்ப்கோடுததிருந்ைோல், 
அைனபடி ந்டக்கும்படியோன ேோழ்க்த்க உனனில் ்கோைபபட்டோல், 
நீ மறுபடியும் பி்றந்ை நபர. இது உங்களில் ்கோைபபடுகி்றது 
என்றோல் ‘டிக்’ () ்போடடுக்்ப்கோள்ளுங்கள். இல்த்லபயன்றோல் 
‘இனட’ (×) ்போடடுக்்ப்கோள்ளுங்கள்.
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3. உன் பாவதப்தக் குறிதது பரிசுத்த ஆவியாைவரின் உணர்தது்தல் 
இருக்கிற்தா?

 “நமக்குப போேமில்த்லபயன்போமோனோல், நம்தம நோ்ம 
ேஞசிக்கி்றேர்கைோயிருப்போம், சததியம் நமக்குள் இரோது” 
(1்யோேோன 1:8).
 நோம் ஒரு இ்டததிறகு குடி்ய்றப ்போ்ேோபமன்றோல், 
அஙகு சரியோன ேசதி்கள் இருக்கி்றைோ? ைணணீர ேசதி, 
்கழிேத்ற்கள், மினசோரம் மறறும் ப்ல ேசதி்கள் இருக்கி்றைோ எனறு 
நோம் ்சோதிததுப போரப்போம் ைோ்ன. அது ்போ்ல நம்முத்டய 
சரீர்ம ்ைேனுத்டய ஆ்லயம். நம் இருையததில் ்ைே 
ஆவியோனேர ேோசம் பணணுகி்றேரோ்க இருக்கி்றோர. அேர நம்மில் 
ேோசம் பணணுேோரோனோல் அைறகுரிய இ்டமோ்க அேர மோற்றோமல் 
அதில் ேோசம் பணைமோட்டோர. அதுைோன மறுபடியும் பி்றதைல். 
பரிசுதை ஆவியோனேர நம்மில் ேோசம் பணணும்பபோழுது புதிய 
பி்றபபிதைத்ல பசயல்படுததுகி்றோர. ஆ்க்ேைோன அேன புதிய 
மனிைனோ்க ்கோைபபடுகி்றோன. அவ்ேோறு இருக்கி்ற ்ேதையில் 
நீ போேம் பசய்யும் பபோழுது, பரிசுதை ஆவியோனேர உன்னோடு 
கூ்ட இருபபதினோல் உனனி்டததில் ்பசுேோர. இது ைேறு. 
ைே்றோ்க நீ ்பசுகி்ற ேோரததை, ைே்றோ்க எழும்புகி்ற சிந்ைதன, 
ைே்றோ்க உன ேோழ்க்த்கயில் ந்டந்துப்கோள்ளும் ந்டததை உனனில் 
்கோைபபடும்பபோழுது ஆவியோனேர உன்னோடு கூ்ட ்பசுகி்றோர: 
“ம்க்ன, ம்க்ை இது ைேறு”. ஆவியோனேர போேததைக் குறிதது 
்கணடிதது உைரததும் பபோழுது, நீ மறுபடியும் பி்றந்திருந்ைோல், 
அபபபோழுது உனனில் ்கோைபபடுகி்ற பசயல் “ஆண்டே்ர 
எனதன மனனியும்” என்ற மனந்திரும்புகி்ற நித்லயோனது உனனில் 
்கோைபபடும். மனந்திரும்புேது எனபது ஒரு சோைோரைமோன 
்கோரியமல்்ல. நீ போேம் பசய்யும் பபோழுது பரிசுதை ஆவியோனேர 
ஆழமோன ்க்லக்்கததை, துக்்கததை உனக்குள் ஏறபடுததுகி்றோர. 
ஆ்க்ேைோன பவுல் மனதிரும்புேைற்்கதுேோன துக்்கம் எனறு 
சிதைரிக்கி்றோர(2 ப்கோரி 7:9-10). அபபபோழுது நீ எனன பசய்ேோய், 
உனதன நீ ைோழ்ததுேோய். ஆண்டே்ர எனதன மனனியும். 
நோன உமக்கு வி்ரோைமோ்க போேம் பசய்்ைன எனறு ்கைறுேோய். 
ஒரு்ேதை நீ ்ேப்றோரு நபதர துக்்கபபடுததியிருந்ைோல், 
அேர்களி்டததில் பசனறு மனனியும் எனறு ்்கடபோய். பமய்யோன 
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ைோழ்தம அஙகு நி்கழும். அபபபோழுது பபருதம உத்டபடும். 
பபருதம போேததின ஊறறு. எந்ைபேோரு போேததிறகும் ஊறறு 
பபருதம்ய. பரிசுதை ஆவியோனேர உனனில் ேோசம் பசய்யும் 
பபோழுது போேததை மத்றதது, ஒளிததுக் ப்கோணடிருக்்கமோட்டோய். 
உ்டனடியோ்க ைோழ்ததி மனந்திரும்புேோய். இதுைோன மூன்றோேது 
்கோரியம். இது உங்களில் ்கோைபபடுகி்றது என்றோல், ‘டிக்’ ()
்போடடுக்்ப்கோள்ளுங்கள். இல்த்லபயன்றோல் ‘இனட’ (×) 
்போடடுக்்ப்கோள்ளுங்கள்.
4. அவருபடய கறபபைகபளக் பகக்ககாள்ளுகிறாயா?

 “அேருத்டய ்கறபதன்கதை நோம் 
த்கக்ப்கோள்ளுகி்றேர்கைோனோல், அேதர அறிந்திருக்கி்்றோ 
பமனபதை அதினோல் அறி்ேோம். அேதர அறிந்திருக்கி்்றபனனறு 
பசோல்லியும், அேருத்டய ்கறபதன்கதைக் த்கக்ப்கோள்ைோைேன 
பபோய்யனோயிருக்கி்றோன, அேனுக்குள் சததியமில்த்ல” (1்யோேோன 
2:3-4). 
 நோன்கோேது ்கோரியமோ்க, ஆண்டேதர எனக்குத பைரியும் 
எனறு பசோல்லுகி்றோய், ஆனோல் அேருத்டய ்கறபதன்கதை 
நீ த்கக்ப்கோள்ைவில்த்ல என்றோல் நீ பபோய்யன. உனனுத்டய 
எணைங்கள், தீரமோனங்கள் எல்்லோம் அேருத்டய சிதைததினபடி, 
ேோரததையினபடி ்கோைபபடுகி்றோைோ? நோன இதை பசய்ேைோ 
அல்்லது ் ேண்டோமோ எனபது ் ைேனுத்டய ேோரததையினபடி உன 
்கோரியங்கள் ்கோைபபடுகி்றைோ? அவ்ேோறு ஒபபுக்ப்கோடுக்்கபபட்ட 
ேோழ்க்த்க உனனில் ்கோைபபடுகி்றைோ? அபபடியோனோல், ்போடுங்க 
‘டிக்’ () இல்த்லபயன்றோல் ்போடுங்க ‘இனட’ (×).
5. உன் வாஞப்ச எ்தன்மபரில் இருக்கிறது?

 “உ்ல்கததிலும் உ்ல்கததிலுள்ைதே்களிலும் 
அனபுகூரோதிருங்கள்; ஒருேன உ்ல்கததில் அனபுகூரந்ைோல் 
அேனி்டததில் பிைோவின அனபில்த்ல. ஏபனனில், மோம்சததின 
இச்தசயும், ்கண்களின இச்தசயும், ஜீேனததின பபருதமயுமோகிய 
உ்ல்கததிலுள்ைதே்கபைல்்லோம் பிைோவினோலுண்டோனதே்கைல்்ல, 
அதே்கள் உ்ல்கததினோலுண்டோனதே்கள்” (1்யோேோன 2:15-16). 
 அ்ந்க சமயங்களில் நீ எனன பசய்கி்றோய், உ்ல்க ்கேத்ல 
அல்்லது ஐஸ்ேரியததின மயக்்கததில் கி்டக்கி்றோய். எதுவு்ம 
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இல்த்லபயன்றோல் ஒ்ர ்கேத்ல. ப்கோஞசம் அதி்கமோய் பைம் 
ேந்துவிட்டோல், நோன எனன பசய்ேது, எபபடி ேோழுேது, 
எபபடி ்சமிபபது, ஆறுநோள் ்போைோது, ஏழோம் நோளும் ்ேணும் 
அல்்லது ஏழு நோளு்ம ்போைோது  என்ற ஐஸ்ேரியததின மயக்்கம். 
அனபோனேர்க்ை! இது சரி அல்்ல. பதழய ஏறபோடடில் ்ைேன 
ப்கோடுதைக் ்கட்டதை, ஓய்வு நோதைக் ்கனபபடுதைோைேதனக் 
்கல்ப்லறிந்து ப்கோல்்ல்ேணடும். ்கரதைர ைம் ேோரததையில் 
ஒ்ர தீரமோனமோ்கதைோன எபபபோழுதும் இருக்கி்றோர. அேர 
நியோயோதிபதி. உன ஆதச எதைப பறறிக்ப்கோணடுள்ைது? 
உ்ல்கததின ்கோரியங்களிலும், ஐஸ்ேரியததின ்பரிலுமோ? அல்்லது 
்ைேனுத்டய ்கோரியங்களிலும், அேருத்டய சிதைததினபடி பசய்ய 
ேோஞதசயுள்ை நபரோ? ்ைேன ்பரில் ைோன ேோஞதசபயன்றோல், 
்போடுங்க  ‘டிக்’ (), இல்த்லபயன்றோல் ்போடுங்க ‘இனட’ 
(×).
6. கர்த்தருபடய நீதிபய மடடுமம ்சார்ந்து வாழுகிற நபரா?

 “அேர நீதியுள்ைேரோயிருக்கி்றோபரனறு உங்களுக்குத 
பைரிந்திருபபதினோல், நீதிதயச் பசய்கி்றேபனேனும் அேரில் 
பி்றந்ைேபனனறு அறிந்திருக்கிறீர்கள்” (1்யோேோன 2:29). 
 ்கரதைருத்டய நீதிக்குரிய ்கோரியங்கதைச் பசய்கி்றோயோ? 
இந்ை உ்ல்கததில் நோன ஒரு போவி. நோன ஆக்கிதனக்கு 
உடபடுதைபபட்ட மனிைன, ஆனோல் எனக்்கோ்க சிலுதேயில் 
ைனதன்ய ஒபபுக்ப்கோடுதது, எனக்்கோ்க நீதிதய சம்போதிதை 
அேதர்ய நோன சோரந்துக்ப்கோள்ளு்ேன என்ற பசயல் உனனில் 
இருக்கி்றைோ? உனனுத்டய சுயநீதிதய பேறுதது இரடசிபபின 
சோல்தேதய நோன அணிந்துப்கோள்ளு்ேன என்ற தீரமோனம் உனனில் 
்கோைபபடுகி்றைோ? என நீதி ஒனறுக்கும் உைேோை குபதப, நோன 
சிலுதேயில் அத்றயபபட்ட அேதர்ய, அேருத்டய நீதிதய்ய 
சோரந்து ேோழு்ேன என்ற ேோழ்க்த்க உனனில் ்கோைபபடுகி்றைோ? 
அபபடியோனோல், ்போடுங்க  ‘டிக்’ (), இல்த்லபயன்றோல் 
்போடுங்க ‘இனட’ (×).
7. பரிசுத்தமாை வாழக்பக உன்னில் காணப்படுகிற்தா?

 “அேர்மல் இபபடிபபட்ட நம்பிக்த்க தேததிருக்கி்றே 
பனேனும், அேர சுதைமுள்ைேரோயிருக்கி்றது்போ்ல, ைனதனயும் 
சுததி்கரிததுக்ப்கோள்ளுகி்றோன” (1 ்யோேோன 3:3). 
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 ஆஙகி்லததில் இைதன ‘Maintaining a pure life’ எனறு 
பசோல்்ல்லோம். பரிசுதைமோன ஒரு ேோழ்க்த்கதய ேோழும்படியோ்க, 
அேனுத்டய ேோழ்க்த்கதய ்ைேனுக்கு ஒபபுக்ப்கோடுதது 
ேோழக்கூடிய ்கோரியம். இது சோததியக்கூ்றோகுமோ? அனபோனேர்க்ை! 
இது உனனுத்டய எனனுத்டய மோம்ச பிர்கோரமோன பப்லததினோல் 
முடியோது. ஆனோல் நீ மறுபடியும் பி்றந்திருபபோயோனோல் உனக்குள் 
இருக்கி்ற பரிசுதை ஆவியோனேர உனக்கு அந்ை உனனை பப்லததைக் 
ப்கோடுக்கி்றோர. நீ பரிசுதைமோன ஒரு ேோழ்க்த்கதய ேோழ, உனக்குள் 
ஒரு ெோக்கிரதையும், விழிபபும் ப்கோண்ட நித்லயில் நீ ேோழக்கூடிய 
்கோரியததைத பைரிந்து ப்கோள்ளுகி்றோய். அந்ை ஒரு மனநித்ல்யோடு 
உன ேோழ்க்த்க ்கோைபபடுகி்றைோ? அபபடியோனோல்,  ்போடுங்க  
‘டிக்’ (), இல்த்லபயன்றோல் ்போடுங்க ‘இனட’ (×).
8. உன்னுபடய வாழக்பகயில் நீ பரிசுத்தததில் முன்மைறிச க்சல்கிறாயா? 

 “அேர நம்முத்டய போேங்கதைச் சுமந்து தீரக்்க 
பேளிபபட்டோபரனறு அறிவீர்கள்; அேரி்டததில் போேமில்த்ல. 
அேரில் நித்லததிருக்கி்ற எேனும் போேஞபசய்கி்றதில்த்ல; 
போேஞபசய்கி்ற எேனும் அேதரக் ்கோைவுமில்த்ல, அேதர 
அறியவுமில்த்ல” (1்யோேோன 3:5-6)
 முனபனோரு ்கோ்லததில் இந்ைப போேங்கள் எல்்லோம் எனதன 
பேகு சீக்கிரததில் வீழ்ததிறறு, ஆனோல் இபபபோழுது ஆண்டேருத்டய 
கிருதபயினோல் அதே்கதை ்மறப்கோணடுள்்ைன. அதே்கள் 
முன்போ்ல்ே எனதனப போதிக்்கக்கூடிய நித்லயில் நோன 
இபபபோழுது இல்த்ல. இபபபோழுது எல்்லோவிைமோன ்கோரியததிலும் 
நோன பமய்யோன பரிசுதை அைவு்களில் முன்னறி பசல்லுகி்்றன 
என்ற நித்ல உனனில் ்கோைபபடுகி்றைோ? முனபனோரு ்கோ்லததில் 
போேததை விரும்பி துணி்கரமோய் பசய்ைோய், இபபபோழு்ைோ இது 
்ைேதனத துக்்கபபடுததும்.  இது ்ைேனுக்குப பிரியமில்்லோை 
்கோரியம் என்ற மனநித்லயில் பரிசுதைததில் முன்னறி பசல்லுகி்ற 
ேோழ்க்த்க உனனில் ்கோைபபடுகி்றோைோ? அவ்ேோறு உனனில் 
்கோைபபட்டோல், ்போடுங்க  ‘டிக்’ (), இல்த்லபயன்றோல் 
்போடுங்க ‘இனட’ (×).
9. மறறவர்களின் மபரிமே கமயயாை அன்பு உைக்கிருக்கிற்தா?

 “நோம் ச்்கோைரரி்டததில் அனபுகூருகி்றபடியோல், 
மரைததைவிடடு நீஙகி ஜீேனுக்குடபடடிருக்கி்்றோபமனறு 
அறிந்திருக்கி்்றோம்; ச்்கோைரனி்டததில் அனபுகூரோைேன 
மரைததி்்ல நித்லப்கோணடிருக்கி்றோன” (1்யோேோன 3:14)
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 ஆண்டேருத்டய பிரைோன குை்ம அனபுைோன. ஆ்க்ேைோன 
்ைேன அனபோ்க்ே இருக்கி்றோர எனறு நோம் போரக்கி்்றோம். ஒரு 
ச்்கோைரன எனதன ்நசிக்்கவில்த்ல என்றோலும் நோன அேதர 
்நசிப்பன என்ற குைம் உனனில் ்கோைபபடுகி்றைோ? ஒரு்ேதை 
கிறிஸ்து அவ்விைமோய் நம்தம ்நசிக்்கோமல் இருந்திருபபோரோனோல், 
அேர இந்ை உ்ல்கததில் ேர்ேணடிய அேசியம் இல்த்ல்ய. நோம் 
போவி்கைோய் இருக்த்கயில் நமக்்கோ்க மரிதைதினோல், அேருத்டய 
அனபு இனனபைனறு அறிந்திருக்கி்்றோம். ஆ்க்ே நோம் மறுபடியும் 
பி்றந்திருந்ைோல்ைோன இந்ை பைய்வீ்க அனபு நம்மில் ்கோைபபடும்.  
இல்த்லபயன்றோல் பேறுபபு, ்கசபபு, சணத்ட, பபோ்றோதம, 
பபருதம ைோன இருக்கும். ஆ்க்ே அந்ை அனபு உனனில் 
இருக்குமோனோல், ்போடுங்க  ‘டிக்’ (), இல்த்லபயன்றோல் 
்போடுங்க ‘இனட’ (×).
10. நீ ்சததியததிறகு உரிய நபகரன்று, உன் நடக்பகயில் காணப்படுகிற்தா?

 “என பிள்தை்க்ை, ேசனததினோலும் நோவினோலுமல்்ல, 
கிரிதயயினோலும் உணதமயினோலும் அனபுகூரக்்க்ட்ேோம். 
இதினோ்்ல நோம் நம்தமச் சததியததிறகுரியேர்கபைனறு 
அறிந்து, நம்முத்டய இருையததை அேருக்கு முனபோ்க 
நிச்சயபபடுததிக்ப்கோள்ை்லோம்” (1்யோேோன 3:18-19)
 நீ மறுபடியும் பி்றந்ை நபபரன்றோல் சததியததில் ந்டக்கி்ற 
ந்டக்த்க உன ேோழ்க்த்கயில் ்கோைபபடும். நோம் எல்்்லோரும் பூரை 
பரிசுதைர்கள் அல்்ல. ைேறுகி்ற நபர்கள்ைோன. ஆனோல் எபபபோழுதும் 
ைேறி்்ல்ய நித்லததிருக்்க மோட்்டோம். மனந்திரும்பு்ேோம். 
பேறும் ேோய்ப்பச்சினோல் அல்்ல, உன ந்டக்த்கயில் உன பசயலில் 
சததியம் ்கோைபபடுகி்றைோ? அபபடியோனோல்,  ்போடுங்க  ‘டிக்’ 
(), இல்த்லபயன்றோல் ்போடுங்க ‘இனட’ (×).
11. தூய மை்சாடசி உன்னில் காணப்படுகிற்தா?

 “பிரியமோனேர்க்ை, நம்முத்டய இருையம் நம்தமக் 
குற்றேோளி்கபைனறு தீரக்்கோதிருந்ைோல், நோம் ்ைேனி்டததில் 
தைரியஙப்கோணடிருந்து” (1்யோேோன 3:21). 
 நீ போேம் பசய்யும் பபோழுது ஆவியோனேர உன்னோடு 
கூ்டப ்பசுகி்றோர. நீ பசய்ைது ைேறு எனறு சுடடிக்்கோடடுகி்றோர. 
ஆனோல் நீ எனன பசய்கி்றோய், சிறிது ்நரம் அதைக் குறிதது 
்யோசிக்கி்றோய், பி்றகு அைதன ம்றந்துவிடுகி்றோய், அைதனப 
பறறிய உைர்ே இல்்லோமல் ் போய்விடுகி்றது. ஆனோல் மறுபடியும் 



சீர்திருத்த சததியங்கள் 

12

பி்றந்திருபபோயோனோல் அதைச் சரி பசய்து, தூய மனசோடசியு்டன நீ 
ேோழுேோய். இந்ை ்கோரியம் உனனில் இருந்ைோல் ்போடுங்க  ‘டிக்’ 
(), இல்த்ல பயன்றோல் ்போடுங்க ‘இனட’ (×).
12. நீ ம்தவைால் மறுபடியும் பிறந்்த நபரா?

 “்ைேனோல் பி்றபபபைல்்லோம் உ்ல்கததை பெயிக்கும்; 
நம்முத்டய விசுேோச்ம உ்ல்கததை பெயிக்கி்ற பெயம்” (1 
்யோேோன 5:4)
 அருதமயோனேர்க்ை ் ைேனோ்்ல பி்றந்ைேர்கள் எல்்லோரும் 
உ்ல்கததை பெயிபபோர்கள். நீ போேததின ஆளுத்கயிலிருந்து 
விடுபட்ட ஒரு நபரோ்க ேோழுேோய். பெனம சுபோேததில் இருந்து 
மீண்ட நபரோ்க இருபபோய். ்ைே்ன உனக்கு எல்்லோமும், 
எல்்லோமுமோ்க இருபபோர. அபபடியோனோல்,  ்போடுங்க  ‘டிக்’ 
(), இல்த்லபயன்றோல் ்போடுங்க ‘இனட’ (×).
 அனபோேனர்க்ை நோன கூறியது ப்கோஞசம்ைோன. 
இந்ை பனனிரணடு ்கோரியங்களில் நீ எதைதன ்கோரியங்களில் 
முழு மனது்டன  ‘டிக்’ () பசய்திருக்கி்றோய்? உனனுத்டய 
நிததியமோன ேோழ்க்த்க எங்்க? நீ மறுபடியும் பி்றக்்கவில்த்ல 
என்றோல் பர்்லோ்கததைக் கிட்டச்்சர முடியோது எனறு இ்யசு 
பசோல்லுகி்றோ்ர. “ஒருேன மறுபடியும் பி்றேோவிட்டோல் ் ைேனுத்டய 
ரோஜ்யததைக் ்கோைமோட்டோன எனறு பமய்யோ்க்ே பமய்யோ்க்ே 
உனக்குச் பசோல்லுகி்்றன” (்யோேோன 3:3). நிக்ப்கோ்ைமு 
இதைக் ்்கட்டவு்ட்ன பிரம்பிததுப்போனோன, புரியோை புதிரோ்க 
அதிசயபபட்டோன. ஆ்க்ேைோன பசோனனோர, “நீங்கள் மறுபடியும் 
பி்றக்்க்ேணடும் எனறு நோன உனக்குச் பசோனனதைக் குறிதது 
அதிசயபப்ட்ேண்டோம்” (்யோேோன 3:7). ஒரு்ேதை இதை 
ேோசிக்கி்ற நீங்கள் அதைக் குறிதது அதிசயபப்ட்ேண்டோம். நோன 
ஒரு நல்்ல கிறிஸ்ைேன, நோன ்ைேனுத்டய பிள்தை ஆனோல் இது 
எனன விததியோசமோன ்போைதனயோ்க இருக்கி்ற்ை! எனறு நீங்கள் 
அதிசயபப்ட்ேண்டோம். மனந்திரும்பு்ேோம், “்கரதைோ்ே நோன 
மறுபடியும் பி்றக்்க்ேணடும், எனதன உம்முத்டய ஆவியினோல் 
பி்றபபிதைருளும்” எனறு மன்றோடு்ேோமோ்க. அபபபோழுது இந்ை 
உ்ல்கததில் ்ைேனுத்டய சோயத்ல ைரிதை நபரோ்க, பர்்லோ்கததில் 
ேோசம்பணை போததிரமுள்ை நபரோ்க இருப்போம். இனத்றக்கு 
்ைேன பைளிேோ்க உன்னோடுகூ்ட, உன ஆததுமோ்ேோடு கூ்ட 
்பசியிருக்கி்றோர எனறு நோன விசுேோசிக்கி்்றன. நீ எனன பசய்யப 
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்போகி்றோய்? அ்ந்கர நோன ்கத்டசி நோளில் மனந்திரும்பு்ேன 
எனறு பசோல்லி ைங்களின ேோழ்க்த்கயின ்கோ்லங்கதை வீைடிதது, 
்கத்டசியில் நர்கததை கிடடிச்்சருகி்றோர்கள். மூடி எனகி்ற ்ைே 
மனிைன ஒரு இ்டததில் பிரசங்கம் பசய்ை்போது, அதைக் ்்கட்ட 
ஒருநபர அேரி்டம் ேந்து, “ஐயோ இந்ை நோளின பசய்தி எனதன 
மி்கவும் போதிதைது. எனனுத்டய இருையம் குதைபபட்டது. நோன 
ஒரு சிறிய ்கோரியமோ்க பக்்கததில் இருக்கி்ற பட்டைததுக்குப 
்போகி்்றன, ேந்ைவு்டன நோன கிறிஸ்துவுக்்்க எனதன முழுதமயோ்க 
ஒபபுக்ப்கோடுக்கி்்றன என்றோர”. அைறகு மூடி “ச்்கோைர்ன 
இபபபோழு்ை அநுக்கிர்க ்கோ்லம், இன்்ற இரடசணிய நோள் எனறு 
்ேைம் பசோல்லுகி்றது. நோதைக்கு இல்த்ல ச்்கோை்ர, இபபபோழு்ை 
நீ மனந்திரும்பு” என்றோர. அைறகு அேர “இல்த்ல, ஐயோ நோன அந்ை 
பட்டைததிறகு ் போயிடடு ேந்துவிடுகி்்றன” எனறு பசோல்லிவிடடு 
்போனோர. நோட்கள் பசன்றது. பி்றகு மூடிக்கு ஒரு ை்கேல் ேந்ைது, 
“நீங்கள் ்நசிதை நபர மரைதைருேோயில் இருக்கி்றோர” எனறு. 
உ்ட்ன மூடி ஆைோங்கத்ைோடு “இபபபோழுைோேது அந்ை மனிைதனக் 
்கரதைருக்குள் ேழிந்டதைமுடியுமோ?” எனறு பசோல்லி ஓடினோர. 
அேர அருகில் பசனறு “நணப்ன நோன மூடி ேந்திருக்கி்்றன, 
நணப்ன நோன மூடி ேந்திருக்கி்்றன” என்றோர. அந்ை மனிைனின 
ேோயிலிருந்து பமல்லிய குரலில், “்நரம் ்க்டந்துவிட்டது, ்நரம் 
்க்டந்துவிட்டது (Its Too late, its too late)” என்ற ேோரததை்ய 
ேந்ைது. அருதமயோன ச்்கோைர்ன! ச்்கோைரி்ய! இவ்ேைவு 
நோள் உன ேோழ்க்த்க எபபடியிருந்ைது எனறு எனக்கு பைரியோது. 
ஆனோல் இந்ை பசய்தி உனதன மனந்திரும்படியோ்க ேழிந்டததும், 
இல்த்லபயன்றோல் உன இருையம் இனனுமோ்க ்கடினபபடடு, 
பபோய் சமோைோனததிறகு இழுததுச் பசல்லும். சிலுதேதயத 
ைவிர ்ேப்றோரு ேழியில்த்ல. இ்யசு ஆததும ைோ்கத்ைோடு, 
“ேருதைபபடடு போரம் சுமக்கி்றேர்க்ை நீங்கள் எனனி்டததிறகு 
ேோருங்கள், நோன உங்களுக்கு இதைபபோறுைத்லத ைரு்ேன” எனறு 
பசோல்லுகி்றோர. இந்ை அதழபதப நீ அல்்லதைடடுேோயோனோல் 
நர்கம் உனக்கு ்கோததிருக்கி்றது. 
    

ம்தவன் ்தாமம இந்்த ்சததியதப்த ஆசீர்வதிப்பாராக! ஆகமன்!




