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உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய குழப்பங்கள், கேள்விகள் இருப்பின் மேற்கண்ட
கைபேசி எண்ணிற்கு த�ொடர்பு க�ொண்டு, பகிர்ந்துக�ொள்ளலாம். அல்லது
மேற்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலம் பகிர்ந்துக�ொள்ளலாம்.
இந்த சிற்றேட்டின் செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தால்
எங்கள�ோடு பகிந்துக�ொள்ளுங்கள். இதனை உங்களுக்கு தெரிந்த
நபர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்தி வையுங்கள்.
நன்றி!!!

சீர்திருத்த சத்தியங்கள்
# சீர்திருத்த பாப்டிஸ்ட் வெளியீடு

தேவ சிட்சை

தேவ சிட்சை
ஒரு விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையில் அனுதினமும்
நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் தான் சிட்சை.  நாம் சிட்சையைக் 
குறித்து
பார்க்கிற
வேளையிலே, தேவன்
பாவத்தை 
தண்டிக்கிறாரா? என்கிற ஒரு கேள்வி தான் நமக்கு ஏற்படும்.
இந்த கேள்வியை  நாம் கேட்கும்
ப�ொழுது
இரண்டு
காரியங்களை நாம் பிரித்துப் பார்க்கவேண்டும். அதாவது
பாவத்தின் தண்டனை மரணம் என்பதையும், வளர்ப்பு சார்ந்த 
(ஒழுக்கம் சார்ந்த) கண்டிப்பை  சிட்சை என்பதையும் இதில்
விளக்கப்படுத்தும் படியாக பார்க்க இருக்கிற�ோம்.

பாவத்தின் தண்டனை - மரணம்
பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்பது தேவனுடைய
மாறாத பிரமாணமாக இருக்கிறது. கர்த்தரின் குணாதிசயங்களில்
ஒன்று கர்த்தர் மாறாதவர். ஆகவே  நாம் தேவனுடைய
பிரமாணங்களையும்,
அவருடைய
குணாதிசயங்களையும்
நாம் வெவ்வேறாக பிரித்துப் பார்க்க முடியாது. கர்த்தருடைய
பிரமாணங்கள்,
அவருடைய கட்டளைகள்,
அவருடைய
வார்த்தைகள் என்பது அவர் என்னவாக  இருக்கிறார�ோ 
அதனுடைய வெளிப்பாடுகளாகத்
தான்
நமக்குக் 
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உதாரணமாக  அவர் பரிசுத்தராக 
இருப்பதினாலே அவருடைய வார்த்தை  பரிசுத்தமாகவும்,
அவருடைய எதிர்பார்ப்புகள் பரிசுத்தமுள்ளதாகவும் இருக்கிறது.
ஆகவேதான் நான் பரிசுத்தராக  இருப்பதுப�ோல  நீங்களும்
பரிசுத்தராக  இருங்கள் என்று ச�ொல்லுகிறார். ஆகவே  பாவம்
செய்கிற ஆத்துமா சாகவே சாகும் என்று பார்க்கிற வேளையிலே
பாவத்தின் தண்டனை  நிறைவேறும் என்பது கர்த்தர் நமக்குக் 
கற்றுக்கொடுக்கிற மாறாத பிரமாணமாகும்.
ஒரு
மனிதன்
இயேசுகிறிஸ்துவை  விசுவாசித்து
விசுவாசத்தினாலே நீதிமானாக்கப்பட்டு அதாவது பரிசுத்த 
1

சீர்திருத்த சத்தியங்கள்
ஆவியான கடவுள் ஒரு ஆத்துமா வேத வசனங்களை
வாசிக்கின்றப�ொழுது, கேட்கின்றப�ொழுது அந்த வசனங்களின்
மூலம் யாரை இரட்சிக்கப்படும் படியாக கிருபை பாராட்டுகிறார�ோ 
அந்த  ஆத்துமாவினுடைய இருதயத்திலே ஆவியான கடவுள்
வேத
வார்த்தைகளைக் க�ொண்டு செயலாற்றுகின்றார்.
அந்த  ஆத்துமாவிற்கு இரட்சிப்புக்கு ஏற்ற  விசுவாசத்தைக் 
க�ொடுக்கின்றார். இயேசுகிறிஸ்துவே மெய்யான தேவன், அவரே 
மெய்யான இரட்சகர் என்று விசுவாசித்து இரட்சிப்பை  அந்த 
ஆத்துமா பெற்றுக்கொள்ளுகிறது. அந்த  விசுவாசியினுடைய
பாவங்களுக்காக இயேசுகிறிஸ்து சிலுவையிலே மரித்ததினாலே,
பாவத்தின் சம்பளமாகிய நித்திய நரகத்தின் தண்டனையிலிருந்து
விலக்கப்படுகின்றான். ஆகவே ஒரு மெய் விசுவாசிக்கு பாவத்தின்
தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டாயிற்று. ஆனால் கர்த்தர் தன்னை 
விசுவாசிக்கிறவனை  இலகுவாக  அந்த  தண்டனையிலிருந்து
விலக்கிவிடமாட்டார். காரணம், அவர் மாறாத தேவன். பாவம்
செய்கிற ஆத்துமா சாகவே சாகும் என்று ச�ொல்லியிருக்கிறார்.
ஆகவே  நாம் எல்லோரும் பாவிகளாய் இருப்பதினாலே
அந்த  தண்டனைக்கு உட்பட்டவர்களே. இந்த  உலகத்தின்
சரீரப்பிரகாரமான மரணமல்ல, அந்த  மரணம் எல்லாருக்கும்
உரியது.
நாம் அத்துமாவில் நரக ஆக்கினைக்கு உள்ளானவர்கள்.
தேவனைவிட்டு நித்தியமாக  பிரிக்கப்படுவதுதான் மரணம்.
பாவத்தின் சம்பளமாகிய மரணம். ஆனால் அந்த சூழ்நிலையில்
இயேசுகிறிஸ்து என்ன செய்கிறார்? ஒரு விசுவாசி, தேவ
ஆவியானவர் கிரியை செய்து இரட்சிக்கப்படுகின்ற ப�ோது
அவனுடைய ஸ்தானத்தை  ஏற்றுக்கொண்டு, அவனுக்காக 
சிலுவையிலே மரித்திருக்கிறார். அவனுக்கு பதிலாக  தாமே 
அந்த  ஆக்கினையை  சுமந்து தீர்த்திருக்கிறார். ஆகவேதான்
பவுல், “என்னில் அன்புகூர்ந்து எனக்காகத் தம்மைத்தாமே 
ஒப்புக்கொடுத்த தேவனுடைய
குமாரனைப்பற்றும்
விசுவாசத்தினாலே
பிழைத்திருக்கிறேன்”
(கலா
2:20)
என்று ச�ொல்லுகிறார். ஆகவே  ஒரு விசுவாசியின் கணக்கு
தீர்ந்தாயிற்று. பாவத்தின் தண்டனை  இயேசுகிறிஸ்துவின்
மூலம்  நிறைவேற்றப்பட்டாயிற்று. அவன் இந்த தண்டனைக்கு
விலக்கப்பட்டிருகிறான். ஆனால் இந்த  உலகத்தில் நாம் பாவ
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சரீரத்திலே வாழுகின்ற  நாட்களில் நமக்குள்ளாக  பாவத்தின்
எச்சம் (indwelling sin) இருக்கின்றது.
இயேசுகிறிஸ்துவின்
மரணத்தின்
மூலமாக 
ஒரு
விசுவாசியின்
பாவத்தின்
அதிகாரத்திலிருந்தும்,
தண்டனையிலிருந்தும்
விடுதலையாக்கிவிட்டார்.
ஆனால்
இந்த  உலகத்தில் வாழுகிற நாட்களில் அவன் பாவத்திலிருந்து
முழுமையுமாக  விடுதலையாக்க  முடியாது.
ஆகவேதான்
ய�ோவான், “நமக்குப் பாவமில்லையென்போமானால், நம்மை 
நாமே  வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்போம், சத்தியம் நமக்குள்
இராது” (1ய�ோவான் 1:8) என்று ச�ொல்லுகிறார். இந்த உலகத்தில்
வாழுகிற எந்தவ�ொரு மனிதனும் தனக்குள் பாவத்தின்
செயல்
இல்லையென்று ச�ொல்லமுடியாது.
பாவத்தின்
அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு விசுவாசி இயேசு கிறிஸ்துவினால்
விலக்கப்பட்டிருக்கிறான். ஆனால் அந்த  பாவத்தினுடைய
எச்சம் அவனுக்குள் இருக்கிறது. உதாரணமாக பவுல், “நன்மை 
செய்ய  வேண்டுமென்கிற விருப்பம் என்னிடத்திலிருக்கிறது,
நன்மை செய்வத�ோ  என்னிடத்திலில்லை” (ர�ோமர் 7:18)
“ஆதலால் நான் அல்ல, எனக்குள் வாசமாயிருக்கிற பாவமே 
அப்படிச் செய்கிறது” (ர�ோமர் 7:17) என்று ச�ொல்லுகிறார்.
ஆகவே ஒரு விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையிலே அவனுக்குள்
பாவத்தின் எச்சம் இருப்பதினால் அவன் அனுதினமும்
பரிசுத்தப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
இன்னொரு செய்தி என்னவென்றால் எந்தவ�ொரு
மனிதன் தேவ கிருபையினால் இரட்சிக்கப்படுகின்றான�ோ 
அவனுக்கும் தேவனுக்கும் இடையே உள்ள உறவை வேதத்திலே
தேவன் ஒரு உறவின் மூலம்தான் வெளிப்படுத்துகிறார். அது
பிதாவுக்கும் பிள்ளைக்குமான உறவு என்று தான் வேதத்தில்
உருவகப்படுத்தி ச�ொல்லுகிறார்.
இயேசுகிறிஸ்துவின்
மூலமாக  இரட்சிக்கப்படுகின்ற  மனிதன் அவனுக்குள்ளாக 
புத்திரசுவிகாரத்தின் ஆவி க�ொடுக்கப்படுகின்றது. அதற்கு
முன் வரை தேவனைப் பற்றிய அறிவு இல்லாமல் இருந்த 
அவன், இரட்சிக்கப்படும்போது தேவனுக்கும் அவனுக்கும்
இடையே  தகப்பன்-பிள்ளை  என்கிற உறவு ஏற்படுகிறது.
ஆகவேதான் ய�ோவான்,
“அவருடைய
நாமத்தின்மேல்
விசுவாசமுள்ளவர்களாய்
அவரை  ஏற்றுக்கொண்டவர்கள்
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எத்தனை பேர்கள�ோ, அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய
பிள்ளைகளாகும்படி, அவர்களுக்கு அதிகாரங் க�ொடுத்தார்”
(ய�ோவான் 1:12) என்று ச�ொல்லுகிறார். ஆகவே  இரட்சிப்பின்
வேளையிலே என்ன  நடக்கின்றது? பாவியான மனிதன்
தேவனுடைய
பிள்ளையாகும்படி
மாற்றப்படுகிறான்.
தேவனுடைய
உன்னதமான
சிலாக்கியங்களுக்கு
பங்காளியாக  மாற்றப்படுகிறான். ஆகவேதான் வேதம் “அநேக 
சக�ோதரற்குள்ளே  முதற்பேறானவர் ஆகும் ப�ொருட்டு” என்று
ச�ொல்லுகிறது. பிதாவின் முதல் குமாரன் இயேசுகிறிஸ்து,
அவருடைய இரட்சிப்பின் மூலம் உயிர்த்தெழுகிற ஒவ்வொரு
ஆத்துமாவும் அவருடைய சக�ோதரர்கள் என்கிற சிலாக்கியம்
வழங்கப்படுகின்றது.  தேவனுடைய குடும்பத்திலே  பிதாவாகிய
கடவுளின் பிள்ளைகளாக நாம் புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியைப்
பெற்றவர்களாக  மாற்றப்படுகிற�ோம்.   இந்த  வேதம் நமக்காக 
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கடவுளுடைய ஞானம் அளவிடப்பட 
முடியாதது. ஆகவேதான் நாம் புரிந்துக�ொள்ளும் வண்ணமாக 
கர்த்தர் நம்மோடு இந்த  வேதத்தின் மூலம் பேசுகிறார். நாம்
இந்த  சிற்றேட்டில் இரண்டாவது வகையான கண்டிப்பைத்
தான் ஆராய இருக்கிற�ோம்.

பாவத்தினுடைய கண்டிப்பு – சிட்சை
இந்த கையேட்டை  வாசிக்கும் உங்களில் அநேகர்
பெற்றோர்களாக  இருக்க  வாய்ப்புண்டு. உங்களிடத்தில் நான்
ஒரு கேள்வியை  முன்வைக்கிறேன். உங்களுடைய பிள்ளைகள்
தவறு செய்யும்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? அவன்
அப்படிதான், அவன் செய்கிற தவறுக்கு அவன் அனுபவிப்பான்
என்று ச�ொல்லுகிற பெற்றோர்களையும் நாம் இந்த சமுகத்தில்
பார்க்கிற�ோம். ஆனால் மெய்யாலுமே  தன் பிள்ளையை 
நேசிக்கிற பெற்றோர்கள் என்ன செய்வார்கள். கண்டிப்பார்கள்.
ஆகவேதான் வேதம் ச�ொல்லுகிறது, “நீங்கள் சிட்சையைச் 
சகிக்கிறவர்களாயிருந்தால் தேவன் உங்களைப் புத்திரராக 
எண்ணி நடத்துகிறார்; தகப்பன் சிட்சியாத புத்திரனுண்டோ?
எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் சிட்சை உங்களுக்குக் கிடையாதிருந்தால்
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நீங்கள் புத்திரராயிராமல் வேசிப்பிள்ளைகளாயிருப்பீர்களே”
(எபிரெயர் 12:7-8). அப்படியானால் கர்த்தர் நம்மை சிட்சியாமல்
இருந்தால் நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் அல்ல. இங்கு மனித
உறைவைப் பயன்படுத்தி கடவுள் விவரிக்கிறார். ஒரு தகப்பன்
தனக்கு உரிமையான பிள்ளையை சிட்சிக்கிறார். எல்லாருக்கும்
கிடைக்கும் சிட்சை (கண்டிப்பு) உங்களுக்குக் கிடையாதிருந்தால்,
நீங்கள் இரட்சிக்கப்படவில்லை  என்பதை  வேதம் இங்கு
பதிவு செய்கிறது. இரட்சிக்கப்படுகிற ஒருவர் தேவனுடைய
பிள்ளையாக மாற்றப்படுகிறார்.
இரட்சிக்கப்படாத ஒரு மனிதனுக்கு தேவனுடைய
சிட்சை இல்லை. ஆனால் அவனுக்கு பாவத்தின் தண்டனை 
உண்டு. இரட்சிக்கப்பட்ட மனிதனுக்கு பாவத்தின் தண்டனை 
நிறைவேற்றப்பட்டாயிற்று. கிறிஸ்து இயேசு அதை  தன்னிலே
நிறைவேற்றிக்கொண்டார். இரட்சிப்பட்ட  மனிதன் அந்த 
தண்டனைக்கு விலக்கப்பட்டிருக்கிறான். ஆனால் அவன்
இந்த  உலகத்திலே வாழுவதினாலே பாவத்தின் எச்சம்
அவனினுள் இருப்பதினாலே அதிலிருந்து அவன் பரிசுத்தப்பட 
வேண்டும் என்பதற்காக கடவுள் அவனை  அனுதினமும்
கண்டிக்கிறவராக  (சிட்சிக்கிறவராக) இருக்கிறார். ஒரு மனிதன்
பாவியாகவே  இருக்கிறான். இரட்சிக்கப்பட்டாலும் அவன்
பாவத்தில் விழக்கூடியவனாக இருக்கிறான். அவன் பாவத்திற்கு
அடிமையில்லை,
ஆனால்
பாவம்
அவனுக்குள்ளாக 
பிரமாணமாக  நலிவடைந்து இருக்கிறது. அவன் தேவனுடைய
வழியில் நடவாதப�ோது அவனுக்குள் இருக்கும் பாவம்
அதனுடைய பெலனைப்பற்று அவனை  வீழ்த்தக்  கூடியதாக 
இருக்கிறது. ஆகவேதான் நமக்குள்ளாக ஒரு கேள்வி எழும்புகிறது.
இரட்சிக்கப்பட்ட 
ஒரு
விசுவாசி
பாவம்
செய்வார்களா? செய்யமாட்டர்களா?
அதற்கு
பதில்
செய்வார்கள். அப்படியானால் இரட்சிக்கப்பட்டவனுக்கும்
இரட்சிக்கப்படாதவனுக்கும் என்ன  வித்தியாசம் உண்டு?
இரட்சிகப்படாதவர்கள்
தன்
பாவத்திலே சந்தோஷமாக 
ப�ோய்க்கொண்டிருப்பார்கள். இரட்சிக்கப்பட்ட மனிதன் பாவம்
செய்கிற ப�ொழுது, அதை  ஆவியானவர் உணர்த்தும்பொழுது
இருதயம் குத்தப்பட்டவனாக கடவுளை ந�ோக்கி ஓடுகிறான்.
உதாரணமாக, தாவீதைப் பாருங்கள். தேவனுக்கு முன்பாகவும்,
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அவருக்கு விர�ோதமாகவும் நான் பாவம் செய்தேன் என்று
அறிக்கையிடுகிறார். அவன் தன் பாவம் உணர்த்தபடாத
வரைக்கும், ‘யார் அவன்? அவன் சாகனும்’ என்று ச�ொன்னான்.
நாத்தான் மிக தைரியமாக, ‘நீ தான் அந்த  மனிதன்’ என்று
ச�ொன்னார். தாவீது அதை சற்றும் எதிர்ப்பார்த்திருந்திருக்கமாட்
டான். இராஜாவாக அவன் தண்டனையை ச�ொல்லிவிட்டான்.
ஆனால் அதை நிறைவேற்ற முடியுமா? நான் பாவம் செய்தேன்
என்று ச�ொல்லுகிறான். அந்த  உணர்வு கண்டிப்பின் மூலமாக 
உணர்த்தப்படுகிற உணர்வு. அதைதான் இந்த  சிற்றேட்டின்
மூலம் சிந்திக்கிறவர்களாக இருக்கிற�ோம்.

சிட்சை என்றால் என்ன?
கடவுள் நேசிக்கின்ற, தான் இரட்சித்த  ஒவ்வொரு
ஆத்துமாவையும் கண்டிக்கிறவராக (சிட்சிக்கிறவராக) இருக்கிறார்.
அது அவருக்கும் இரட்சிக்கப்பட்ட அந்த நபருக்கும் இடையே 
உள்ள அன்பின் வெளிப்பாடு. கடவுள் நம்மை நேசிப்பரானால்
அவர் நம்மை கண்டிப்பார். காரணம், நமக்குள்ளாக பாவத்தின்
வெளிப்பாடு
இருக்கிறது.
நம்
அனுதின
வாழ்க்கையில்
த�ொடர்ந்து அது நம்மை மேற்கொள்ள முயற்சி செய்துக�ொண்டே 
இருக்கும். அதற்கு இன்னொருவனும் காரணமாக இருக்கிறான்.
எவனை  விழுங்கலாம�ோ  என்று வகைதேடி சுற்றித்திரிகிறவன்,
நமக்குள்ளாக  இருக்கும்
பாவத்தின்
எச்சம்
என்கிற
மூலப்பொருளைப் பயன்படுத்தி நம்மை கடவுளிடத்திலிருந்து
பிரிக்கும் படியாக, கடவுளின் வழிகளிலிருந்து நம்முடைய
சிந்தனைகளை
மாற்றக்கூடியவனாக செயல்படுகிறான்.
அவ்வேளையில் கர்த்தர் நம்மை கண்டிக்கிறார். இதை  நாம்
யாருமே  சிந்திக்கிறதில்லை,
விளங்கிக்கொள்ளுவதுமில்லை.
ஆகவே  நாம் கண்டிக்கப்படுகிறப�ோது காரணத்தை  நாம்
ஆராய்வதில்லை. அநேகர் தங்களுடைய பாவத்திற்கு சாத்தானை 
குற்றம் சாட்டுவது, சாத்தானின் ஒரு தந்திரமாக இருக்கிறது.
நம்முடைய பாவத்திற்கு நாம் தான் காரணம். நமக்குள்
வாசமாயிருக்கிற பாவம் அதற்கு ப�ொறுப்பு. சாத்தான்
நமக்குள் இருக்கும் மூலப்பொருளை பயன்படுத்தின் நம்மை 
விழச்செய்வான்.
ஆனால்
அநேகர் சாத்தனை  குற்றம்
சாட்டுவார்கள். அப்படியானால் அதனுடைய அர்த்தமென்ன?
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ஆண்டவரே  அந்த சர்ப்பம் தான் என்ன  வஞ்சித்தது.
பரிசுத்த கடவுளே  நீங்கள் க�ொடுத்த  பெண் தான் என்னை 
சாப்பிட ச�ொன்னாள். நம் ஆதிப்பெற்றோர்கள் செய்த  அதே 
செயலைத்தான் இன்றைக்கு நாமும் செய்துக�ொண்டிருக்கிற�ோம்.
பிசாசு என்னை வஞ்சிக்கிறான், பிசாசு என்னை நெருக்குகிறான்
என்று ச�ொல்லுகிற�ோம்.
ஒரு விளங்குதலுக்காக ஒரு சம்பவத்தை ச�ொல்லுகிறேன்,
தேவனை  அறியாத
ஒரு
குடும்பத்தில்
ஒரு சண்டை 
ஏற்படுகிறது. அதில் கணவன் தன் மனைவியை  அடித்து
விடுகிறான். அப்பொழுது அங்குள்ள  ஒருசிலர் அவர்களை
சமாதானப்படுத்துகிற ப�ொழுது, அவர்கள் ச�ொல்லுகிறார்கள்:
உன் மனைவி தவறாக  நடக்கவேண்டுமென்று நடக்கவில்லை,
நீ உன் மனைவியை  அடிக்கவேண்டும் என்று அடிக்கவில்லை 
ஏத�ோ கெட்ட நேரம் இப்படி நடந்துவிட்டது என்று
ச�ொன்னார்கள்.
இந்த  உலகத்தில்
இருக்கிற கடவுளை
அறியாத மக்கள் எப்படி சிந்திக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள்.
வேதத்தை சரியாக  விளங்கிக்கொள்ளாத விசுவாசி எப்படி
சிந்திக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள். அவர்கள் கெட்ட நேரம்
என்கிறார்கள், நாம் பிசாசு என்கிற�ோம். அவ்வளவுதான்
வித்தியாசம். உண்மைதான் பிசாசு வஞ்சிக்கிறவன் தான்.
ப�ொய்யனும் ப�ொய்க்கு தகப்பனுமாக  இருக்கிறான். ஆனால்
இரட்சிக்கபட்ட  ஒரு மனிதனிடத்தில் அவன் தேவனுடைய
அனுமதி
இல்லாமல்
எதையுமே செய்யமுடியாது.
சில 
வேளைகளில் கடவுள் ச�ோதனைகளை அனுமதிக்கிறார் என்று
ச�ொன்னால், அதில் ஒரு ந�ோக்கமிருக்கிறது. கர்த்தர் நம்மை 
இன்னுமாக பரிசுத்தப்படுத்த அனுமதிக்கிறார்.
ய�ோபு ச�ோதனை வேளையிலே என்ன ச�ொன்னார்? அவர்
என்னை ச�ோதித்த  பின்பு புடமிடப்பட்ட  ப�ொன்னைப்போல 
நான் மாறுவேன் என்று ச�ொன்னார். தாவீது வாழ்க்கையை 
முழுமையாக வாழுகிற ப�ொழுது, அவனுடைய ச�ோதனைகளுக்கு
பிறகு அவனுடைய சிந்தனைகளில் மாற்றத்தைப் பார்க்கிற�ோம்.
இதைத்தான் கர்த்தர் சிட்சைகளின் மூலம் நம்மில் செய்கிறார்.
நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தும் படியாக நம்மை சிட்சிக்கிறார். அவர்
சிட்சிக்காத எந்த ஒரு நபரும் அவருடைய பிள்ளைகள் அல்ல 
என்பதை வேதம் தெளிவாக ச�ொல்லுகிறது.
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சிச்சையின் ந�ோக்கம்:
நாம் கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பாக  மாறுவதே 
சிச்சையின் ந�ோக்கமாக இருக்கிறது. அப்படியானால் கிறிஸ்துவின்
சாயல் என்ன  என்று நாம் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். நான்
பரிசுத்தராக இருப்பதைப்போல நீங்களும் பரிசுத்தமாய் இருங்கள்
என்பதுதான் அவருடைய சாயல். அநேக நேரங்களில் ஏத�ோ 
செய்யக்கூடாத ஒன்றை நாம் செய்யாமல் இருப்பதை பரிசுத்தம்
என்றும், செய்ய வேண்டிவைகளை செய்வதால் நாம் பரிசுத்தர்
என்று கிரியை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு நாம் சிந்திக்கிற�ோம்.
ஆனால் நம்முடைய நீதி கந்தையும் குப்பையுமானது. பரிசுத்தம்
என்றால் வேதத்தில் ஒரே  ஒரு அளவுக�ோல்தான் இருக்கிறது.
அது நம்முடைய அளவுக�ோல் அல்ல, அதாவது நாம் நமக்கே 
விதித்துக்கொள்ளுகிற வரைமுறைகள் அல்ல. கிறிஸ்து இயேசுவே 
பரிசுத்தம். அந்த பரிசுத்தத்தின் சாயலாக மாற்றும் படியாகவே 
பரிசுத்த  ஆவியான கடவுள் பரிசுத்தமாக்குதலின் மூலமாக 
நம் வாழ்க்கையில் அனுதினமும் பரிசுத்தப்படுத்துகிறார். இது
அனுதினமும் நடக்கின்ற செயல்.
பரிசுத்தத்தில் யாரும் நிறைவானவர்கள் கிடையாது.
மரிக்கும் வரைக்கும் பரிசுத்ததில் நாம் வளர்ந்துக�ொண்டுதான்
ப�ோகிற�ோம். அப்படியானால் பரிசுத்தமாகுதல் நடைபெறுகிறதா
என்பதை  ஆராய்ந்து பார்க்க  ஒரு ஆதாரம் தேவனுடைய
சிட்சை. பரிசுத்த ஆவியான கடவுளைக் குறித்து இயேசுகிறிஸ்து
என்ன ச�ொன்னார்? அவர் வரும்பொழுது பாவத்தைக் 
குறித்தும், நீதியைக்  குறித்தும், வரப்போகிற நியாயத்தீர்ப்பைக் 
குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்துவார் என்று ச�ொன்னார்.
அந்த கண்டித்து உணர்த்துதல் அனுதினமும் நடைபெறுகிற
ஒரு செயல். பரிசுத்தமாகுதல் என்பது மூன்று நிலைகளில்
இருக்கிறது, அது வேற�ொரு பெரிய பாடம். கர்த்தர் நம்மை 
கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக  நீதிமானாக்குகிறார். அவருடைய
பார்வையிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக  நீதிமான்களாக 
பரல�ோகத்தில்
நுழையும்படியான
உத்திரவாதத்தைப்
பெற்றிருக்கிற�ோம். அது பூரண நிலையைக்  குறிக்கிறது. அதை 
நாம் சுதந்தரித்துக்கொள்ளும் வரைக்கும் இந்த  உலகத்திலே
அந்த  பரிசுத்தத்தை ந�ோக்கி பயணிக்க  வேண்டியவர்களாக 
இருக்கிற�ோம். இந்த பயணத்திலே கர்த்தர் செய்கிற ஒரு காரியம்
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பரிசுத்தமாகுதல். சிட்சை அதற்கு பயன்படும் ஒரு யுக்தியாக 
இருக்கிறது.
இந்த  உலக  வாழ்க்கையிலே இரண்டு விதமான
காரியங்களுக்காக கடவுள் நமக்கு சிட்சையைக் க�ொடுக்கிறார்.
ஒன்று நாம் சுபாவத்தின் படி கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள்.
ஆதாம் கீழ்ப்படியாமல் பாவம் செய்ததின் நிமித்தமாக 
நமக்குள்ளாக  அந்த  கீழ்ப்படியாமை  இருக்கிறது. அதனுடைய
ஒரு வெளிப்பாடுதான்
பிள்ளைகள்
பெற்றோர்களுக்கு
கீழ்ப்படிவதில்லை.
பெற்றோருக்கு
எதிர்த்து
நிற்பார்கள்.
சுபாவத்தில் அது இயல்பாக வருகிற ஒரு செயல். சில நேரத்தில்
நாம் என்ன  நினைப்போம், வெளிப்படையாக சரியென்று
ச�ொல்லுகிற பிள்ளை  கீழ்ப்படியும் என்று. ஆனால் தேவன்
அதையும் வேதத்தில் பதிவு செய்துள்ளார். ஒரு தகப்பனுக்கு
இரண்டு மகன்கள் இருந்தனர். ஒரு மகனைப் பார்த்து ப�ோய்
த�ோட்டத்தில் வேலை செய்யென்று ச�ொன்னார். அதற்கு அவன்
சரி ப�ோகிறேன் என்றான். ஆனால் அவன் ப�ோகவில்லை.
இன்னொரு
மகனிடத்தில்
அதேப�ோல் ச�ொன்னார்.
அவன் முடியாது என்று ச�ொன்னான். ஆனால் அவன்
மனஸ்தாபப்பட்டு வேலை செய்ய ப�ோனான். அவனுடைய
இருதயத்தில் கடவுளுடைய கிருபை செயலாற்றிற்று. ஆகவே 
வெளிப்படையாக தலையாட்டும் பிள்ளை கீழ்ப்படியும் என்று
நாம் நினைக்கக்  கூடாது. அதற்கு நல்ல  ஒரு உதாரணம் நாம்
தான். நம்முடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை நாம் சிந்தித்துப்
பார்ப்போம். சுபாவத்தைக்  குறித்து அறிந்து க�ொள்ளுவதற்கு
நாம் பிறரைப் பார்க்கக் கூடாது நம்மைப் பார்க்கவேண்டும். நம்
பழைய வாழ்க்கையும், இருதயத்தின் திருக்கான இருதயத்தையும்
ந�ோக்கிப் பார்க்க வேண்டும். நாம் சுபாவத்தின் படி த�ொடர்ந்து
கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகளாக  இருப்பதினால் தேவன்
நம்மை சிட்சிக்கிறார்.
இரண்டாவதாக, நாம் வாழுகிற இந்த உலகத்தில் நம்முள்
பாவத்தின் கறை இருக்கிறது. இந்த உலகம் ப�ொல்லாங்கனுக்குள்
இருக்கிறது. இந்த  உலகத்தின் அதிபதி சாத்தான். ஆகவே 
ப�ொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கும் இந்த உலகத்தில் நாம் செயல்பட 
வேண்டியவர்களாக இருக்கிற�ோம். இயேசு கிறிஸ்து ஜெபிக்கிற
ப�ொழுது இவர்கள் உம்முடையவர்களாக  இருக்கிறார்கள்.
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இவர்களை இந்த  உலகத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளும் படி
நான் வேண்டாமல், அவர்களை இந்த உலகத்தில் பெலப்படுத்த 
வேண்டுமென்று ஜெபித்தார். ஆகவே  நாம் இந்த  உலகத்தின்
காரியங்களினாலும், தீமைகளினாலும் நாம் பாதிக்கப்படுகிற
வேளையிலே தேவன் நம்மை  சிட்சித்து அவர் வழியிலே
நடக்கும்படியாக உணர்த்துகிறார். ஆகவே சிட்சைக்கு இரண்டு
ந�ோக்கம். கீழ்ப்படியாமையின்   பிள்ளைகளாக  இருப்பதினால்
சிட்சிக்கிறார். இன்னொன்று ப�ொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கும்
இந்த  உலகத்தில், இந்த  உலகத்திற்கு விலகி வாழும்படியாக 
கண்டிக்கிறார். பிள்ளைகளுக்குத் தெரியாது எது தீமையான
வழியென்று. அதைத் தெரிந்து க�ொள்ளும் மட்டுமாக கண்டித்து
உணர்த்துவது தகப்பனுடைய கடமையாகும்.
சிட்சை
என்பது கர்த்தர்
நம்மை நேசிப்பதின்
வெளிப்பாடாகும்.
ஏன் நமக்கு சிட்சை தேவையென்று
ச�ொன்னால்
நமக்குள்ளாக 
பாவத்தினுடைய
எச்சம்
இருக்கிறது. அதிலிருந்து நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட  வேண்டும்.
மரணபரியந்தம் நமக்கு சிட்சை தேவையாக இருக்கிறது. இயேசு
கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக விசுவாசத்தின் மூலமாக இரட்சிக்கப்பட்ட 
ப�ோதிலும் நமக்குள்ளாக பாவத்தின் எச்சம் இருப்பதினால் நாம்
த�ொடர்ந்து பாவத்தில் விழக்கூடியவர்களாகவும், பாவத்தின்
சிந்தனையில் பாதிக்கப்படுபவர்களாக இருப்பதினால் கண்டித்து
உணர்த்துவது தேவையாக இருக்கிறது.  

தேவன் நம்மை எப்படி சிட்சிக்கிறார்?
1.
நமக்குள்ளாக  ஏற்படுகிற
குற்றவுணர்வுகள்
மூலமாக 
சிட்சிக்கிறார். குற்றவுணர்வுகள் பரிசுத்த  ஆவியானவர் மூலம்
கர்த்தர் உண்டாக்குகிறார். நாம் இரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு நபராக 
இருப்போமேயானால் குற்றவுணர்வு ஏற்படுகிற வேளையிலே
அறிந்துக�ொள்ள வேண்டும் அது கர்த்தர் அனுமதிக்கிற சிட்சை
என்று. அது நம்மை எதுவுமே செய்ய விடாது. கண்களை மூடி
தூங்கிக் க�ொண்டிருந்தாலும் மனதிலே வந்து க�ொண்டிருக்கும்.
குற்ற உணர்வு கடவுள் பயன்படுத்துகிற ஒரு கருவி.
2. அதேப�ோல  நமக்கு சாதகமில்லாத சூழ்நிலைகளை தேவன்
அனுமதிப்பார். சூழ்நிலைகள் நம்மை நெருக்குகின்ற வேளையிலே
நாம் என்ன செய்யவ�ோம், அதை  குற்றம் சுமத்துவ�ோம்.
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ஆனால் ஒரு விசுவாசி அந்த நேரத்தில் உணரவேண்டிய ஒரு
உண்மை இதன் மூலம் தேவன் என்னை சிட்சிக்கிறார் என்பதே.
அப்பொழுது தேவனை ந�ோக்கிப் பார்க்கவேண்டும். தங்களது
இருதயத்தை ஆராய்ந்துப் பார்க்கவேண்டும்.
3. சமாதானமின்மை  மூலமாக  நம்மை தேவன் சிட்சிக்கிறார்.
மனதிலே ஒரு சமாதானமற்ற நிலையை தேவன் அனுமதிக்கிறார்.
சிட்சையினுடைய
இன்னொரு கருவி சமாதனமின்மை.
மனநிறைவாகக் காணப்படாது. அந்த சாமதானமின்மைக்கு
வேறு யாரும் காரணரல்ல, நாமே காரணர். தேவனுக்கு
முன்பாக நம்முடைய காரியங்களை அப்பொழுது ஆராய்ந்துப்
பார்க்கவேண்டும்.
4. உறவுகளில் ஏற்படுகிற விரிசல்கள் மூலம் கடவுள் நம்மை 
சிட்சிக்கிறார். நம்மை  சிட்சிக்கும்படியாக  மனித உறவுகளில்
பிரிவினைகளை தேவன் அனுமதிக்கிறார். நாம் மெய்யாகவே 
தேவனுடைய பிள்ளைகளாக  இருப்போமானால் உறவுகளில்
ஏற்படுகிற
விரிசல்களில்
மற்ற  உறவினர்களை
குற்றம்
சாட்டக்கூடாது. நாம் தேவனுடைய சமுகத்திற்கு சென்று
ஆண்டவரே  என்னை  ஆராய்ந்துப்
பாரும்,
வேதனை 
உண்டாக்கும் வழிகளில் என்னிடத்தில் இருக்குமானால் அதை 
எடுத்துப் ப�ோடும் என்று ஜெபிக்கவேண்டும்.
5. பாவ சிந்தனையின் காரணமாக நாம் எடுக்கின்ற முடிவுகளை
எதிர்மறையாக தேவன் மாற்றிப்போடுகிறார். உதாரணமாக,
க�ோபத்தில்
நம்
பிள்ளைகளை
அடிப்போமானால்
அவர்களுக்கு காயம்
ஏற்படலாம்.
சில  வேளைகளில்
மரணத்தையும் தேவன் அனுமதிக்கலாம். முரட்டாட்டமுள்ள 
இருதயத்தை  அடக்குவதற்கு தேவன்
சிலவேளைகளில்
மரணத்தையும் அனுமதிக்கிறார். க�ொரிந்து திருச்சபையில்
அதை  நாம் பார்க்கிற�ோம். இரட்சிக்கப்பட்ட  விசுவாசிகளாக 
இருந்தப�ோதிலும் சரீரத்தில் வாதைகளும், மரணத்தையும்
தேவன் அனுமதித்தார். “எந்த  மனுஷனும் தன்னைத்தானே 
ச�ோதித்தறிந்து,
இந்த 
அப்பத்தில்
புசித்து,
இந்தப்
பாத்திரத்தில் பானம்பண்ணக்கடவன். என்னத்தினாலெனில்,
அபாத்திரமாய்ப் ப�ோஜனபானம்பண்ணுகிறவன், கர்த்தருடைய
சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால், தனக்கு
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ஆக்கினைத்தீர்ப்பு வரும்படி ப�ோஜனபானம் பண்ணுகிறான்.
இதினிமித்தம்,
உங்களில்
அநேகர்
பலவீனரும்
வியாதி
யுள்ளவர்களுமாயிருக்கிறார்கள்;
அநேகர்
நித்திரையும்
அடைந்திருக்கிறார்கள்”
(1க�ொரி
11:28-30). கர்த்தருடைய
காரியங்களில் சரியாக நடக்காததினால் தேவன் மரணத்தையும்
அனுமதித்தார்.

சிட்சைக்கு ஒருசில உதாரணங்கள்:
தாவீது:
தேவனுக்கு நாம் கீழ்ப்படியாத வரைக்கும் அடி
பலமாக விழும். தாவீதுக்கு வீழ்ந்த அடியைப் பாருங்கள். அது
ஒரு பலமான அடி. ப�ொல்லாப்பு உன்னைவிட்டு நீங்காது,
பட்டயம் உன் வீட்டை  விட்டு விலகாது என்று நாத்தான்
தீர்கத்தரிசி ச�ொன்னார். அதுப�ோலவே நடந்தது. ஒரு பிள்ளை 
மரித்துப்போனது. இன்னொரு பிள்ளை அப்சல�ோம் அவனைக் 
க�ொல்லுவேன் என்று எதிர்த்து நின்றான். அதுமட்டுமல்ல,
தாவீதின் மறுமனையாட்டிகளை,  தனக்குக்கென்று ச�ொந்தமாக்கிக் 
க�ொண்டான். ஒளிப்பீடத்திலே தாவீது பத்சேபாள�ோடு பாவம்
செய்தான். ஆனால் அப்சல�ோம் இஸ்ரவேலின் எல்லோர்
கண்களுக்கும் முன்பாக  பாவம் செய்தான். கர்த்தருடைய
பிரமாணத்தை  மீறுவதே  பாவம். அது தாவீதுக்கு தெரியாமல்
இருந்ததா? பிறனுடைய மனைவியை இச்சிக்ககூடாது என்பது
அவனுக்குத் தெரியும். அவன�ொரு தீர்க்கத்தரியாக, இராஜாவாக 
கர்த்தருடைய கரத்தில்
இருந்தவன்.
இரட்சிக்கப்பட்ட 
மனிதன்தான். ஆனால் அவனுக்குள்ளாக  இருந்த  பாவத்தின்
எச்சம்   அவன் செய்யவேண்டிய வேலையை செய்யாமல்
இருந்தான். என்ன  அது? அவன் யுத்தத்திற்கு சென்றிருக்க 
வேண்டும். வசந்த காலத்திலே இராஜாக்கள் யுத்தத்திற்கு
ப�ோகவேண்டிய காலமது. எல்லோரையும் அனுப்பிவிட்டு
மாடியில் உலாவிக்கொண்டிருக்கிறான். நாம் செய்யவேண்டிய
வேலையை செய்யாமல் இருக்கும்பொழுது பிசாசிற்கு நாம்
இடங்கொடுப்போம். அப்பொழுது தாவீது பத்சேபாளைப்
பார்க்கிறான், இச்சிக்கிறான், அவள�ோடு இரகசியமாக  பாவம்
செய்கிறான். அவள் கர்ப்பம் தரித்தாள் என்கிற செய்தியை 
அறிந்தப�ோது, அவனுடைய கணவனை  யுத்தத்தில் இருந்து
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வரவழைத்து வீட்டுக்கு அனுப்புகிறான். ஆனால் அவன�ொரு
பிரமாணிக்கமுள்ள  மனிதனாக  இருந்த  படியால் அவன்
வீட்டுக்குப் ப�ோகவில்லை. அடுத்த  பாவத்தை செய்கிறான்,
அவனை க�ொன்று ப�ோட வைத்தான். யாருக்கும் தெரியாது,
யாரும் பார்க்கவில்லை என்று நினைத்தான். ஆனால் நாத்தான்
தீர்க்கத்தரிசியை கடவுள் அனுப்புகிறார். தேவன் தாவீது
வாயினாலே நியாயத் தீர்ப்பைக் க�ொண்டுவருகிறார். தாவீது
இருதயம் ந�ொறுங்கிப் ப�ோனான். தன் பாவத்தை உணருகிறான்.
ஆனால் அதை  அவன் உணருமட்டுமாக கர்த்தர் அவனை 
விடவில்லை. மெய்தான் தாவீது கர்த்தரின் இருதயத்திற்கு
பிரியமானவன்தான். ஆனால் அவன் பரிசுத்தமாகும் படிக்கு
தேவன் அவனுக்கு சிட்சையை அனுப்பினார்.
இஸ்ரவேல் மக்கள்:
வேதத்தில்
சிட்சைக்கு
தாவீது
ஒரு
தனிப்பட்ட 
உதாரணம். ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எல்லோரையும்
பாருங்கள். அவர்கள் வேதத்தை மீறி ப�ோன நேரத்தில் எல்லாம்
தீர்க்கத்தரிசிகளைக் க�ொண்டு த�ொடர்ந்து
எச்சரித்தார்.
அவர்கள் அதற்குச் செவிக�ொடாமல் ப�ோன நேரத்திலே, வேற்று
தேசத்து இராஜாக்கள் வந்து அவர்களை அடிமைகளாகக் 
க�ொண்டு ப�ோனார்கள். அவ்விதமான உதாரணத்தை  நாம்
எரேமியாவின் புத்தகத்தில் பார்க்கிற�ோம். “தாம் ச�ொன்னபடியே 
கர்த்தர்
வரப்பண்ணியுமிருக்கிறார்;
நீங்கள் கர்த்தருக்கு
விர�ோதமாய்ப் பாவஞ்செய்து, அவருடைய சத்தத்துக்குச் 
செவிக�ொடாமற்போனீர்கள்; ஆகையால் உங்களுக்கு இந்தக் 
காரியம் வந்தது” (எரேமியா40:3). தாம் நேசிக்கிற எந்தவ�ொரு
மனிதனையும் கடவுள் சிட்சிக்கிறார்.
ம�ோசே:
ம�ோசேயின் வாழ்க்கையை  நாம் பார்க்கிறப�ொழுது,
கர்த்தர் அவனைக்குறித்து “என் வீட்டில் எங்கும் அவன்
உண்மையுள்ளவன்” (எண் 12:7) என்று ச�ொன்னார். ஆனால்
ம�ோசே கர்த்தருடைய
வார்த்தைக்கு செவிக�ொடாமல்
ப�ோனப�ொழுது அவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணின தேசத்தில்
பிரவேசிக்கக்  கூடாமல் ப�ோயிற்று. மரணத்திற்கு முன்பாக 
ம�ோசே கர்த்தரிடத்தில் கேட்கிறான். நான் கானான் தேசத்தில்
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சென்று பார்த்து வரட்டுமா என்று. கர்த்தர் ம�ோசேயை 
பார்த்து
அதைப்பற்றி பேசாதே  என்று ச�ொன்னார்.
கர்த்தருடைய சிட்சையை அவன் ஒப்புக்கொண்டான். அவன்
மரித்த  பின்பாக, அவனுடைய பாவங்கள் முழுமையாக 
நீக்கப்பட்ட  நிலையிலே, முழுவதும் பரிசுத்தமான நிலையிலே
ம�ோசே  வாக்குப்பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே பிரவேசித்தான்.
எப்படியென்று நீங்கள் சிந்திக்கலாம். ஆம் அவன் மறுரூப
மலையிலே இயேசுவ�ோடு நிற்கிறான். எலியாவும், ம�ோசேவும்,
இயேசு
கிறிஸ்துவும் பேசுகிறார்கள்.
இந்த  உலகத்தில்
வாழ்ந்தப�ொழுது ம�ோசேக்கு சிட்சை இருந்தது, அது உண்மை.
அது அவன் பரிசுத்தமாகும் படி கர்த்தர் அனுமதித்தார்.
உலகளாவிய சிட்சைகள்:
சில நேரங்களில் உலகளாவிய விளைவுகளும் நம்மை 
சிட்சிக்கிறது. ஒருவேளை நாம் நேரடியாக  சிட்சிக்கப்படாமல்
இருந்தாலும், இந்த  உலகம் பாவத்தில் வீழ்ந்திருப்பதினால்
உலகளாவிய தண்டனைகளையும் சில  வேளைகளில் நாம்
அனுபவிக்கிறவர்களாக இருக்கிற�ோம். ஆகவே சிட்சை வருகிற
வேளையிலே வேதத்தின் அடிப்படையில் நாம் ஆராய்ந்துப்
பார்க்கவேண்டும். உதாரணமாக, இலஞ்சம் நம் நாட்டில்
ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக  இருக்கிறது. அதினால் நாம்
பாதிக்கப்படுகிற�ோம்.
தவறான
அரசியல்
வாதிகளினால்
சாதாரண குடிமக்களும், ஏழை மக்களும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.
ஒவ்வொரு தலைவர்களும் பாவத்தினால் செய்கிற ஒவ்வொரு
காரியங்களும் நம்மை  பாதிக்கிறது. தேசம் பாதிக்கப்படுகிறது.
உதாரணமாக சவுல்
எடுத்த 
தவறான
முடிவைப்
பார்ப்போம். ய�ோசுவா கானான் தேசத்திற்கு வந்தப�ொழுது,
கிபிய�ோனியர்கள் (புறஜாதிகள்) ய�ோசுவாவ�ோடு உடன்படிக்கை
செய்கிறார்கள். அதினால் அவர்களுக்கு ய�ோசுவா க�ொடுத்த 
வாக்குறுதி: உங்களை நாங்கள் எதுவும் செய்யமாட்டோம்,
நீங்கள் எங்கள�ோடு இருக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவருடைய
ஆலயத்திற்கு
விறகு வெட்டுபவர்களாகவும்,
தண்ணீர்
க�ொண்டுவந்து க�ொடுப்பவர்களாகவும்
இருக்கவேண்டும்
என்று உடன்படிக்கை செய்தனர். அவர்கள் ய�ோசுவாவின்
காலமுதல் சவுலினுடைய காலம் வரைக்கும் அங்கேயேதான்
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இருக்கிறார்கள். சவுல் இராஜாவாக  இருந்தப�ொழுது என்ன 
செய்கிறான், அந்த  உடன்படிக்கையை  மீறி அந்த  ஜனங்களை
க�ொன்று ப�ோட்டுவிட்டான். அதினிமித்தமாக  இஸ்ரவேலிலே
தேவன் பஞ்சத்தை  வருவிக்கிறார். சவுல் மரித்துப்போனான்.
பிறகு தாவீது இராஜாவாக  இருக்கிறான். அந்த நேரத்தில்
தான் மூன்று வருஷம் பஞ்சம் வருகிறது. அதற்கான காரணம்
என்னவென்று தாவீது தேவனுடத்தில் விசாரித்தப் ப�ொழுது,
சவுலின் தவறான அரசியல் திட்டம் என தெரியவருகிறது.
அவனுடைய
தவறான
முடிவு தேசம்
பாதித்தது.
அப்படியானால் ஒரு தேசத்தில் பஞ்சமும், வறட்சியும் வருகிற
வேளையிலே ஒரு விசுவாசி யாரைப் பார்க்கவேண்டும்.
தேவனுடைய சமுகத்திற்கு சென்று, ‘கர்த்தாவே! இதனுடைய
ந�ோக்கமென்ன?’ என்று கேட்கவேண்டும். தாவீது அதைதான்
செய்தான்.
அப்பொழுது கர்த்தர்
அதற்கான
நீதியை 
சரிகட்ட ச�ொல்லுகிறார். உலகளாவிய பாதிப்புகளை நாமும்
அனுபவித்து வாழவேண்டியவர்களாகத்தான் இருக்கிற�ோம்.
ஆதாமின் சந்ததியாக இருப்பதினாலே அதை அனுபவித்துதான்
ஆகவேண்டும்.
இயற்கையின் மூலம் சிட்சைகள்:
சிலவேளைகளில் இயற்கையின் பாதிப்புகளையும் நாம்
அறுக்க  வேண்டியவர்களாகதான் இருக்கிற�ோம். நாம் விதை 
விதைக்கும் ப�ொழுது, விதைக்கு மேலாக களை வளருகிறது.
உடல்நலக்குறைவு உண்டாகிறது. ஒரு மனிதன் இரட்சிக்கப்படும்
ப�ொழுது அவனிடத்திலிருந்து பாவத்தினுடைய தண்டனையை 
ஆண்டவர் நீக்கிப்போடுகிறார். ஆனால் பாவத்தினுடைய
விளைவுகளை அவருடைய ஞானத்திலே, ஒரு விசுவாசி
சிட்சைகளை  கடந்துப�ோய் பரிசுத்தமாகும்படி அனுமதிக்கிறார்.
அப்படியானால் சிட்சைகளின் ந�ோக்கம் பரிசுத்தமாகுதல்.
கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பாக மாற்றப்படுவதுதான்.
கற்றுக்கொள்ளும்படியாக சிட்சைகள்:
சிலவேளைகளில் நாம் கற்றுக்கொள்ளும் படியாகவும்
கர்த்தர் சிட்சைகளை அனுமதிக்கிறார். அனனியா-சப்பீராள்
உதாரணத்தைப் பாருங்கள். ஆதித்திருச்சபையில் அவர்கள்
ப�ொய் ச�ொன்னப�ொழுது அவர்கள் மரணத்தை சந்திக்கிறார்கள்.
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சீர்திருத்த சத்தியங்கள்
அப்பொழுது சபைக்குள்ளே  எல்லோருக்குள்ளும்
பயம்
வருகிறது. சபை  என்பது தேவனுடைய மணவாட்டி. கர்த்தர்
தம்முடைய இரத்தத்தைக் க�ொடுத்து சம்பாதித்த விசுவாசிகளின்
கூட்டம். சபையிலே நீங்களும், நானும் சுயமாக  முடிவெடுக்க 
முடியாது. நாம் யாரை  ஏமாற்றுக்கிற�ோம்? மனிதனையல்ல,
கடவுளை ஏமாற்றுகிற�ோம். ஆவியான கடவுளுக்கு முன்பாக 
ப�ொய் ச�ொல்லுகிற�ோம். தேவன் சிட்சைகளை அனுப்புவார்.
அப்பொழுது பயம் நம்மை  ஆட்கொள்ளும். அப்போஸ்தலர்
நடபடிகள் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை வாசித்துப் பாருங்கள். ஆகவே 
சிட்சை பலவிதங்களில் நமக்கு ஏற்படுகிறது. இவை எல்லாவற்றின்
ந�ோக்கமும் ஒரு ஆத்துமா பரிசுத்தப்படுத்தபட  வேண்டும்.
கிறிஸ்து இயேசுவின் சாயலுக்கு ஒப்பாக மாறவேண்டும். ஆகவே 
நமக்கு சிட்சை ஏற்படுகிற ப�ொழுது நாம் செய்யவேண்டிய
முதலாவது காரியம் கர்த்தரை ந�ோக்கிப்பார்க்கவேண்டும். அது
உலகளாவிய சிட்சையாக  இருக்கலாம், இயற்கை விதிகளுக்கு
மீறி ஏற்படுகிற சிட்சையாக இருக்கலாம், தனிப்பட்ட முறையில்
ஏற்படுகிற சிட்சையாக இருக்கலாம்.

ஏன் கர்த்தர் சிட்சிக்கிறார்?
“உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராயிருக்கிறதுப�ோல, நீங்களும்
உங்கள் நடக்கைகளெல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தராயிருங்கள்.  
நான் பரிசுத்தர், ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள்
என்று எழுதியிருக்கிறதே” (1பேதுரு 1:15-16).
கார்த்தர்
யாரை  இரட்சிக்கிறார�ோ  அவர்களை
தம்முடைய குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக  மாற்றும்
படியாகவே  இரட்சிக்கிறார்.
நாம்
இரட்சிக்கப்படுவதின்
ந�ோக்கம் இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பாக  மாறுவது,
அவருடைய
குணாதிசயங்களுக்கு
ஒப்பாக  மாறுவதே.
சரீரப்பிரகாரமான சாயலை  இங்கு ச�ொல்லவில்லை. கர்த்தர்
தம் பிள்ளைகளுக்கு பகிந்து க�ொடுக்கும் அன்பு, பரிசுத்தம், நீதி,
இரக்கம், ப�ொறுமை ப�ோன்ற  குணாதிசயங்களுக்கு ஒப்பாக 
வளரும்படியாக நாம் இரட்சிக்கப்படுகிற�ோம். அந்த சாயலுக்கு
ஒப்பாக  மாறும்படியாகவே  ஒவ்வொரு மெய் விசுவாசியும்
தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பயணித்துக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
இந்த ம�ோட்ச பிரயாணத்தில் நமக்குள்ளாக பாவத்தின் எச்சம்
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இருப்பதினாலே நம்மை தேவன் ஆவியான கடவுளின் மூலம்
கண்டித்து சிட்சிக்கிறார். தேவன் தாம் இரட்சித்தப் பிள்ளையை 
அவர்களுடைய
பாவத்தில்
அழிந்து ப�ோகும்படியாக 
விடுவதில்லை. ஆகவேதான் வேதம் தான் இரட்சித்த மனிதனை 
கர்த்தர் முடிவு பரியந்தம் பாதுகாத்து வழிநடத்துகிறார். அது
எவ்வாறாக விசுவாசியில் நிறைவேறுகிறது என்று ச�ொன்னால்
சிட்சையின் மூலமாக  தான் அதை செய்கிறார். வழிதவறிப்
ப�ோகும் நேரத்திலெல்லாம் மறுபடியும் மறுபடியுமாக சிட்சித்து
அவர் சமுகத்திற்கு க�ொண்டுவந்து சேர்க்கிறார். இதனை  நாம்
உணராததினாலே
சூழ்நிலைகளை
குற்றம்சாட்டுகிற�ோம்.
மற்ற  மனிதர்களையும்,
மனைவியையும், கணவனையும்,
பிள்ளைகளையும், சபையையும், ப�ோதகரையும், மூப்பரையும்
குற்றம்சாட்டுகிற�ோம். சற்று கவனமாக  பார்ப்போமானால்
அப்படி குற்றம் சாட்டுகிற வேளையிலே நம்மை நாமே குற்றம்
சாட்டமாட்டோம். ஆனால் மற்ற  எல்லாவற்றையும் குற்றம்
சாட்டுவ�ோம். நியாயமாக  சிந்தித்துப் பார்த்தோமானால்
அது பாவத்தினுடைய விளைவு. ஆகவே  ஒரு விசுவாசி
கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பாக  மாறுவதே  பரிசுத்தமாகுதல்,
அதுவே  பரிசுத்தமான வாழ்க்கை. அவருடைய சாயலுக்கு
ஒப்பாக மாறுகிற ப�ொழுது நம்முடைய பேச்சிலும், செயலிலும்,
சிந்தனையிலும், முடிவுகளிலும் அது வெளிப்படும்.

இந்த சிட்சையில் நமக்கு உதவியாக தேவன் நான்கு காரியங்களை
வைத்துள்ளார்:
1. பரிசுத்த ஆவியான கடவுள்:
பரிசுத்த  ஆவியானவர்
ஒரு
விசுவாசியை சகல 
சத்தியங்களுக்குள்ளும் வழிநடத்துகிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர்
ஒரு
விசுவாசியினுள்
வாசம் செய்வதினாலே,
பாவ
சிந்தனையிலிருந்து விலக்கப்படுகிறான். ஆகவே தேவன் நம்மை 
சிட்சிக்கிற ப�ொழுது அதை நமக்கு உணர்த்துகிறார். அப்பொழுது
அந்த  விசுவாசி உணருவது மட்டுமல்ல, பரிசுத்தத்தை ந�ோக்கி
பிரயாணம் பண்ணுகிறவனாகக் காணப்படுகிறான். அவர்
வைராக்கியமுள்ளவராக  இருக்கிறார். அவர் நமக்குள்ளாக 
பெருமூச்சுகள�ோடு ஜெபிக்கிறார். ஆகவேதான் நாம் தவறுகிற
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சீர்திருத்த சத்தியங்கள்
வேளையில் வேதம் நம்மை  எச்சரிக்கிறது, ‘அவரை  நீங்கள்
அவித்துப் ப�ோடாதிருங்கள்’.
பரிசுத்த  ஆவியானவரின்
செயல்பாடு அனுதினமும் நடைபெற்றுக் க�ொண்டே இருக்கும்.
2. வேதம்:
வேதத்தின்
மூலமாக கர்த்தர்
நம்மை 
உணர்த்துவிக்கிறார். அநேகர் கர்த்தருடைய வேதத்தை தவறாக 
பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் வேதத்தை  பயபக்தியுடன்
கையாளவேண்டும். தேவனுடைய வார்த்தையை ஒருசிலவற்றை 
மட்டும்
பிடித்துக�ொண்டு
மற்றதை  தள்ளிவிடக்கூடாது.
கர்த்தருடைய
வசனத்தை 
நாம்
அனுதினமும்
உட்கொள்ளவேண்டும். கர்த்தருடைய வசனத்தை  மனதில்
பதிய வைத்துக்கொள்ளவேண்டும்.
அதன்மூலமாக தேவ
ஆவியானவர் செயலாற்றுகிறார்.
3. ஜெபம்:
அப்பா  பிதாவே  என்று கூப்பிடத்தக்க  ஆவியைக் 
க�ொடுத்திருக்கிறார். நாம் தேவனுடைய சிங்காசனத்தைக் 
கிட்டிச் சேரும்படியாக ஜெபத்தைக் க�ொடுத்திருக்கிறார்.
உலகப்பிரகாரமான தகப்பன் கூட  மீனைக் கேட்டால்
பாம்பை க�ொடுக்க  மாட்டான் என்று வேதம் ச�ொல்லுகிறது.
அப்படியானால்
பரிசுத்த  ஆவியானவரால்
முத்திரைப்
ப�ோடப்பட்ட  விசுவாசி, ஆவியானவர் மூலம் ஏறெடுக்கிற
ஜெபத்தை  அவர் கேட்கிறார். ஆனால் வேதத்திற்கு நாம்
கீழ்ப்படியவில்லை என்றால் வசனம் ச�ொல்லுகிறது. “வேதத்தைக் 
கேளாதபடி தன் செவியை  விலக்குகிறவனுடைய ஜெபமும்
அருவருப்பானது” (நீதி 28:9) என்று. ஆகவே  சிட்சையின்
வேளையிலே நாம் எங்கு தவறியுள்ளோம் என்பதை ஆராய்ந்து,
அதை  நமக்கு உணர்த்தும் படியாக ஜெபத்தில் அவரை  நாம்
கிட்டிச் சேருவ�ோம்.
4. சபையின் ஐக்கியம்:
ஒரு விசுவாசிக்கு இருக்கக்கூடிய உண்மையான நட்பு
சக விசுவாசிதான். ஏனென்றால் ஆவிக்குரிய மனிதன் மட்டுமே 
கர்த்தருடைய காரியங்களை நிதானித்து அறிந்துக�ொள்ள 
முடியும். ஒரு விசுவாசி  அவிசுவாசியிடம் தன்னுடைய குடும்ப 
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தேவ சிட்சை
காரியங்களை பகிர்ந்துக�ொள்ளக்  கூடாது. ஒரு மெய்யான
விசுவாசி மட்டுமே பகிந்துக�ொண்ட காரியங்களை வேதத்தின்
வெளிச்சத்திலே நிதானித்துப் பார்க்க முடியும். ஆகவே ஒரு மெய்
விசுவாசிக்கு இன்னொரு மெய் விசுவாசிதான் உண்மையான
நட்பு.
இந்த  நான்கு காரியங்களும்
ஒன்றோடு
ஒன்று
த�ொடர்புடையது. இந்த  வேதத்தின் ஆக்கிய�ோன் பரிசுத்த 
ஆவியானவர். அவருடைய ஆளுகைக்கு நம்மை ஒப்புக்கொடாமல்
வேதத்தை நம்மால் வாசிக்க இயலாது. வேதத்தை கேளாதபடி தன்
சுய இஷ்டமான வாழ்க்கை வாழுகிறவன் ஜெபிக்கிற ஜெபமும்
கர்த்தருக்கு அருவருப்பானது. இவைகள் இல்லையெனில்
விசுவாசிகள�ோடு ஐக்கியம் க�ொள்ளமுடியாது. இவை எல்லாம்
ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தது. ஆகவே தேவன் தான் நேசிக்கிற
எந்தவ�ொரு பிள்ளையையும் சிட்சிக்கிறார். சிட்சையில்லாத
எந்தவ�ொரு
மனிதனின்
இரட்சிப்பும் கேள்விக்குறியே.
ஆவியானவரின் உணர்த்துதல் நம்மில் இல்லையேல் நம்முடைய
நிலையை  நாம் ஆராய்ந்துப் பார்க்கவேண்டும். ஏனென்றால்
வேதம் ச�ொல்லுகிறது இந்த  உலகத்திலே தேவன் தம்முடைய
பிள்ளைகளை
சிட்சிக்கிறார்.
அதில்
பரிசுத்தமாக்கப்பட 
வேண்டும், கிறிஸ்து இயேசுவின் சாயலுக்கு ஒப்பாக மாற்றப்பட 
வேண்டும் என்கிற ந�ோக்கம் இருக்கிறது. அந்த மாற்றும்படியான
வேளையிலே இரண்டு விதத்தில் நம்மை தேவன் சிட்சிக்கிறார்.
ஒன்று நாம் கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள் நமக்குள்ளாக 
பாவத்தின் எச்சம் இருக்கிறது. அதிலிருந்து விடுப்படும்படியாக 
த�ொடர்ந்து நம்மை  சிட்சிக்கிறார். மற்றொன்று இந்த  உலகம்
ப�ொல்லாங்கனுக்குள்
இருக்கிறது.
இந்த  உலகத்தினால்
கறைபடியாத படிக்கு நம்மை  சிட்சிக்கிறார். நாம் சிட்சையை 
அற்பமாக  எண்ணக்கூடாது. சிட்சிக்கப்படாமல் இருந்தால்
பாவத்தின் சம்பளமான நரக  ஆக்கினை  உண்டு. இயேசுவை 
ந�ோக்கிப் பாருங்கள். அவர் கிருபையில் ஐஸ்வரியமுள்ளவர்.
அவரே  நம் மீட்பர். அவரே  பரல�ோகத்திற்கு ஒரே  வழியாக 
இருக்கிறார்.
கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக! ஆமென்!
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