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

இந்த சிற்றேட்டின் செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வா்தமவா்க இருந்தவால் 
எங்க்�வாடு பகிநதுச்கவாள்ளுங்கள். இ்தனை உங்களுக்கு ச்தரிந்த 
நபர்களுக்கும் அறிமு்கபபடுத்தி ன்யுங்கள். 

நன்றி!!! 

சீர்திருத்த சததியங்கள் 
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தேவ சிட்சை

1

தேவ சிட்சை 

	 ஒரு	 விசுவாசியினுடைய	 வாழ்கடகையில்	 அனுதினமும்	
நை்ககை்ககூடிய	ஒரு	கைாரியம்	தான்	சிடடசை.		நாம்	சிடடசைடய்க	
குறித்து	 பார்்ககிற	 வவடையிவே,	 வதவன்	 பாவத்டத	
தண்டி்ககிறாரா?	என்கிற	ஒரு	வகைள்வி	தான்	நம்ககு	ஏறபடும்.	
இநத	 வகைள்விடய	 நாம்	 வகைடகும்	 பபாழுது	 இரண்டு	
கைாரியஙகைடை	 நாம்	 பிரித்துப்	 பார்்ககைவவண்டும்.	 அதாவது	
பாவத்தின்	தண்ைடன	மரணம்	என்படதயும்,	வைர்ப்பு	சைார்நத	
(ஒழு்ககைம்	 சைார்நத)	 கைண்டிப்டப	 சிடடசை	 என்படதயும்	 இதில்	
விை்ககைப்படுத்தும்	படியாகை	பார்்ககை	இரு்ககிவறாம்.	

பாவத்தின் தண்டனை - மரணம்

	 பாவத்தின்	 சைம்பைம்	 மரணம்	 என்பது	 வதவனுடைய	
மாறாத	பிரமாணமாகை	இரு்ககிறது.	கைர்த்தரின்	குணாதிசையஙகைளில்	
ஒன்று	 கைர்த்தர்	 மாறாதவர்.	 ஆகைவவ	 நாம்	 வதவனுடைய	
பிரமாணஙகைடையும்,	 அவருடைய	 குணாதிசையஙகைடையும்	
நாம்	பவவவவறாகை	பிரித்துப்	பார்்ககை	முடியாது.	கைர்த்தருடைய	
பிரமாணஙகைள்,	 அவருடைய	 கைடைடைகைள்,	 அவருடைய	
வார்த்டதகைள்	 என்பது	 அவர்	 என்னவாகை	 இரு்ககிறாவரா	
அதனுடைய	 பவளிப்பாடுகைைாகைத்	 தான்	 நம்ககு்க	
பகைாடு்ககைப்படடிரு்ககின்றது.	உதாரணமாகை	அவர்	பரிசுத்தராகை	
இருப்பதினாவே	 அவருடைய	 வார்த்டத	 பரிசுத்தமாகைவும்,	
அவருடைய	எதிர்பார்ப்புகைள்	பரிசுத்தமுள்ைதாகைவும்	இரு்ககிறது.	
ஆகைவவதான்	 நான்	 பரிசுத்தராகை	 இருப்பதுவபாே	 நீஙகைளும்	
பரிசுத்தராகை	இருஙகைள்	என்று	பசைால்லுகிறார்.	ஆகைவவ	பாவம்	
பசைய்கிற	ஆத்துமா	சைாகைவவ	சைாகும்	என்று	பார்்ககிற	வவடையிவே	
பாவத்தின்	தண்ைடன	நிடறவவறும்	என்பது	கைர்த்தர்	நம்ககு்க	
கைறறு்கபகைாடு்ககிற	மாறாத	பிரமாணமாகும்.	

	 ஒரு	 மனிதன்	 இவயசுகிறிஸ்துடவ	 விசுவாசித்து	
விசுவாசைத்தினாவே	 நீதிமானா்ககைப்படடு	 அதாவது	 பரிசுத்த	
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ஆவியான	 கைைவுள்	 ஒரு	 ஆத்துமா	 வவத	 வசைனஙகைடை	
வாசி்ககின்றபபாழுது,	வகைடகின்றபபாழுது	அநத	வசைனஙகைளின்	
மூேம்	யாடர	இரடசி்ககைப்படும்	படியாகை	கிருடப	பாராடடுகிறாவரா	
அநத	 ஆத்துமாவினுடைய	 இருதயத்திவே	 ஆவியான	 கைைவுள்	
வவத	 வார்த்டதகைடை்க	 பகைாண்டு	 பசையோறறுகின்றார்.	
அநத	 ஆத்துமாவிறகு	 இரடசிப்பு்ககு	 ஏறற	 விசுவாசைத்டத்க	
பகைாடு்ககின்றார்.	இவயசுகிறிஸ்துவவ	பமய்யான	வதவன்,	அவவர	
பமய்யான	இரடசைகைர்	என்று	விசுவாசித்து	இரடசிப்டப	அநத	
ஆத்துமா	 பபறறு்கபகைாள்ளுகிறது.	 அநத	 விசுவாசியினுடைய	
பாவஙகைளு்ககைாகை	இவயசுகிறிஸ்து	சிலுடவயிவே	மரித்ததினாவே,	
பாவத்தின்	சைம்பைமாகிய	நித்திய	நரகைத்தின்	தண்ைடனயிலிருநது	
விே்ககைப்படுகின்றான்.	ஆகைவவ	ஒரு	பமய்	விசுவாசி்ககு	பாவத்தின்	
தண்ைடன	நிடறவவறறப்படைாயிறறு.	ஆனால்	கைர்த்தர்	தன்டன	
விசுவாசி்ககிறவடன	 இேகுவாகை	 அநத	 தண்ைடனயிலிருநது	
விே்ககிவிைமாடைார்.	கைாரணம்,	அவர்	மாறாத	வதவன்.	பாவம்	
பசைய்கிற	ஆத்துமா	சைாகைவவ	சைாகும்	என்று	பசைால்லியிரு்ககிறார்.	
ஆகைவவ	 நாம்	 எல்வோரும்	 பாவிகைைாய்	 இருப்பதினாவே	
அநத	 தண்ைடன்ககு	 உடபடைவர்கைவை.	 இநத	 உேகைத்தின்	
சைரீரப்பிரகைாரமான	மரணமல்ே,	அநத	மரணம்	எல்ோரு்ககும்	
உரியது.	

	 நாம்	அத்துமாவில்	நரகை	ஆ்ககிடன்ககு	உள்ைானவர்கைள்.	
வதவடனவிடடு	 நித்தியமாகை	 பிரி்ககைப்படுவதுதான்	 மரணம்.	
பாவத்தின்	சைம்பைமாகிய	மரணம்.	ஆனால்	அநத	சூழநிடேயில்	
இவயசுகிறிஸ்து	 என்ன	 பசைய்கிறார்?	 ஒரு	 விசுவாசி,	 வதவ	
ஆவியானவர்	 கிரிடய	 பசைய்து	 இரடசி்ககைப்படுகின்ற	 வபாது	
அவனுடைய	 ஸ்தானத்டத	 ஏறறு்கபகைாண்டு,	 அவனு்ககைாகை	
சிலுடவயிவே	 மரித்திரு்ககிறார்.	 அவனு்ககு	 பதிோகை	 தாவம	
அநத	 ஆ்ககிடனடய	 சுமநது	 தீர்த்திரு்ககிறார்.	 ஆகைவவதான்	
பவுல்,	 “என்னில்	 அன்புகூர்நது	 என்ககைாகைத்	 தம்டமத்தாவம	
ஒப்பு்கபகைாடுத்த	 வதவனுடைய	 குமாரடனப்பறறும்	
விசுவாசைத்தினாவே	 பிடைத்திரு்ககிவறன்”	 (கைோ	 2:20)	
என்று	 பசைால்லுகிறார்.	 ஆகைவவ	 ஒரு	 விசுவாசியின்	 கைண்ககு	
தீர்நதாயிறறு.	 பாவத்தின்	 தண்ைடன	 இவயசுகிறிஸ்துவின்	
மூேம்		நிடறவவறறப்படைாயிறறு.	அவன்	இநத	தண்ைடன்ககு	
விே்ககைப்படடிருகிறான்.	ஆனால்	இநத	உேகைத்தில்	நாம்	பாவ	



தேவ சிட்சை

3

சைரீரத்திவே	 வாழுகின்ற	 நாடகைளில்	 நம்ககுள்ைாகை	 பாவத்தின்	
எசசைம் (indwelling sin)	இரு்ககின்றது.	

	 இவயசுகிறிஸ்துவின்	 மரணத்தின்	 மூேமாகை	
ஒரு	 விசுவாசியின்	 பாவத்தின்	 அதிகைாரத்திலிருநதும்,	
தண்ைடனயிலிருநதும்	 விடுதடேயா்ககிவிடைார்.	 ஆனால்	
இநத	உேகைத்தில்	வாழுகிற	நாடகைளில்	அவன்	பாவத்திலிருநது	
முழுடமயுமாகை	 விடுதடேயா்ககை	 முடியாது.	 ஆகைவவதான்	
வயாவான்,	 “நம்ககுப்	 பாவமில்டேபயன்வபாமானால்,	 நம்டம	
நாவம	 வஞ்சி்ககிறவர்கைைாயிருப்வபாம்,	 சைத்தியம்	 நம்ககுள்	
இராது”	(1வயாவான்	1:8)	என்று	பசைால்லுகிறார்.	இநத	உேகைத்தில்	
வாழுகிற	 எநதபவாரு	 மனிதனும்	 தன்ககுள்	 பாவத்தின்	
பசையல்	 இல்டேபயன்று	 பசைால்ேமுடியாது.	 பாவத்தின்	
அதிகைாரத்திலிருநது	 ஒரு	 விசுவாசி	 இவயசு	 கிறிஸ்துவினால்	
விே்ககைப்படடிரு்ககிறான்.	 ஆனால்	 அநத	 பாவத்தினுடைய	
எசசைம்	அவனு்ககுள்	இரு்ககிறது.	உதாரணமாகை	பவுல்,	“நன்டம	
பசைய்ய	 வவண்டுபமன்கிற	 விருப்பம்	 என்னிைத்திலிரு்ககிறது,	
நன்டம	 பசைய்வவதா	 என்னிைத்திலில்டே”	 (வராமர்	 7:18)	
“ஆதோல்	 நான்	அல்ே,	 என்ககுள்	வாசைமாயிரு்ககிற	 பாவவம	
அப்படிச	 பசைய்கிறது”	 (வராமர்	 7:17)	 என்று	 பசைால்லுகிறார்.	
ஆகைவவ	ஒரு	விசுவாசியினுடைய	வாழ்கடகையிவே	அவனு்ககுள்	
பாவத்தின்	 எசசைம்	 இருப்பதினால்	 அவன்	 அனுதினமும்	
பரிசுத்தப்படுத்தப்பை	வவண்டும்.	

	 இன்பனாரு	 பசைய்தி	 என்னபவன்றால்	 எநதபவாரு	
மனிதன்	 வதவ	 கிருடபயினால்	 இரடசி்ககைப்படுகின்றாவனா	
அவனு்ககும்	வதவனு்ககும்	இடைவய	உள்ை	உறடவ	வவதத்திவே	
வதவன்	 ஒரு	 உறவின்	மூேம்தான்	 பவளிப்படுத்துகிறார்.	 அது	
பிதாவு்ககும்	 பிள்டை்ககுமான	 உறவு	 என்று	 தான்	 வவதத்தில்	
உருவகைப்படுத்தி	 பசைால்லுகிறார்.	 இவயசுகிறிஸ்துவின்	
மூேமாகை	 இரடசி்ககைப்படுகின்ற	 மனிதன்	 அவனு்ககுள்ைாகை	
புத்திரசுவிகைாரத்தின்	 ஆவி	 பகைாடு்ககைப்படுகின்றது.	 அதறகு	
முன்	 வடர	 வதவடனப்	 பறறிய	 அறிவு	 இல்ோமல்	 இருநத	
அவன்,	 இரடசி்ககைப்படும்வபாது	 வதவனு்ககும்	 அவனு்ககும்	
இடைவய	 தகைப்பன்-பிள்டை	 என்கிற	 உறவு	 ஏறபடுகிறது.	
ஆகைவவதான்	 வயாவான்,	 “அவருடைய	 நாமத்தின்வமல்	
விசுவாசைமுள்ைவர்கைைாய்	 அவடர	 ஏறறு்கபகைாண்ைவர்கைள்	
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எத்தடன	 வபர்கைவைா,	 அத்தடன	 வபர்கைளும்	 வதவனுடைய	
பிள்டைகைைாகும்படி,	 அவர்கைளு்ககு	 அதிகைாரங	 பகைாடுத்தார்”	
(வயாவான்	 1:12)	 என்று	பசைால்லுகிறார்.	ஆகைவவ	இரடசிப்பின்	
வவடையிவே	 என்ன	 நை்ககின்றது?	 பாவியான	 மனிதன்	
வதவனுடைய	 பிள்டையாகும்படி	 மாறறப்படுகிறான்.	
வதவனுடைய	 உன்னதமான	 சிோ்ககியஙகைளு்ககு	
பஙகைாளியாகை	மாறறப்படுகிறான்.	ஆகைவவதான்	வவதம்	“அவநகை	
சைவகைாதரறகுள்வை	முதறவபறானவர்	ஆகும்	பபாருடடு”	என்று	
பசைால்லுகிறது.	 பிதாவின்	 முதல்	 குமாரன்	 இவயசுகிறிஸ்து,	
அவருடைய	இரடசிப்பின்	மூேம்	உயிர்த்பதழுகிற	ஒவபவாரு	
ஆத்துமாவும்	அவருடைய	 சைவகைாதரர்கைள்	என்கிற	சிோ்ககியம்	
வைஙகைப்படுகின்றது.		வதவனுடைய	குடும்பத்திவே		பிதாவாகிய	
கைைவுளின்	பிள்டைகைைாகை	நாம்	புத்திர	சுவிகைாரத்தின்	ஆவிடயப்	
பபறறவர்கைைாகை	 மாறறப்படுகிவறாம்.	 	 இநத	 வவதம்	 நம்ககைாகை	
பகைாடு்ககைப்படடுள்ைது.	 கைைவுளுடைய	ஞானம்	அைவிைப்பை	
முடியாதது.	ஆகைவவதான்	நாம்	புரிநதுபகைாள்ளும்	வண்ணமாகை	
கைர்த்தர்	 நம்வமாடு	 இநத	 வவதத்தின்	மூேம்	 வபசுகிறார்.	 நாம்	
இநத	 சிறவறடடில்	 இரண்ைாவது	 வடகையான	 கைண்டிப்டபத்	
தான்	ஆராய	இரு்ககிவறாம்.	

பாவத்தினுன்டய கணடிப்பு – சிடனசை

	 இநத	 டகைவயடடை	 வாசி்ககும்	 உஙகைளில்	 அவநகைர்	
பபறவறார்கைைாகை	 இரு்ககை	 வாய்ப்புண்டு.	 உஙகைளிைத்தில்	 நான்	
ஒரு	வகைள்விடய	முன்டவ்ககிவறன்.	உஙகைளுடைய	பிள்டைகைள்	
தவறு	 பசைய்யும்பபாழுது	 நீஙகைள்	 என்ன	 பசைய்வீர்கைள்?	அவன்	
அப்படிதான்,	அவன்	பசைய்கிற	தவறு்ககு	அவன்	அனுபவிப்பான்	
என்று	பசைால்லுகிற	பபறவறார்கைடையும்	நாம்	இநத	சைமுகைத்தில்	
பார்்ககிவறாம்.	 ஆனால்	 பமய்யாலுவம	 தன்	 பிள்டைடய	
வநசி்ககிற	பபறவறார்கைள்	என்ன	பசைய்வார்கைள்.	கைண்டிப்பார்கைள்.	
ஆகைவவதான்	 வவதம்	 பசைால்லுகிறது,	 “நீஙகைள்	 சிடடசைடயச	
சைகி்ககிறவர்கைைாயிருநதால்	 வதவன்	 உஙகைடைப்	 புத்திரராகை	
எண்ணி	நைத்துகிறார்;	தகைப்பன்	சிடசியாத	புத்திரனுண்வைா?	
எல்ோரு்ககும்	கிடை்ககும்	சிடடசை	உஙகைளு்ககு்க	கிடையாதிருநதால்	
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நீஙகைள்	 புத்திரராயிராமல்	 வவசிப்பிள்டைகைைாயிருப்பீர்கைவை”	
(எபிபரயர்	12:7-8).	அப்படியானால்	கைர்த்தர்	நம்டம	சிடசியாமல்	
இருநதால்	நாம்	அவருடைய	பிள்டைகைள்	அல்ே.	இஙகு	மனித	
உடறடவப்	பயன்படுத்தி	கைைவுள்	விவரி்ககிறார்.	ஒரு	தகைப்பன்	
தன்ககு	உரிடமயான	பிள்டைடய	சிடசி்ககிறார்.	எல்ோரு்ககும்	
கிடை்ககும்	சிடடசை	(கைண்டிப்பு)	உஙகைளு்ககு்க	கிடையாதிருநதால்,	
நீஙகைள்	 இரடசி்ககைப்பைவில்டே	 என்படத	 வவதம்	 இஙகு	
பதிவு	 பசைய்கிறது.	 இரடசி்ககைப்படுகிற	 ஒருவர்	 வதவனுடைய	
பிள்டையாகை	மாறறப்படுகிறார்.	

	 இரடசி்ககைப்பைாத	 ஒரு	 மனிதனு்ககு	 வதவனுடைய	
சிடடசை	இல்டே.	ஆனால்	அவனு்ககு	பாவத்தின்	தண்ைடன	
உண்டு.	இரடசி்ககைப்படை	மனிதனு்ககு	பாவத்தின்	தண்ைடன	
நிடறவவறறப்படைாயிறறு.	 கிறிஸ்து	 இவயசு	 அடத	 தன்னிவே	
நிடறவவறறி்கபகைாண்ைார்.	 இரடசிப்படை	 மனிதன்	 அநத	
தண்ைடன்ககு	 விே்ககைப்படடிரு்ககிறான்.	 ஆனால்	 அவன்	
இநத	 உேகைத்திவே	 வாழுவதினாவே	 பாவத்தின்	 எசசைம்	
அவனினுள்	இருப்பதினாவே	அதிலிருநது	அவன்	பரிசுத்தப்பை	
வவண்டும்	 என்பதறகைாகை	 கைைவுள்	 அவடன	 அனுதினமும்	
கைண்டி்ககிறவராகை	(சிடசி்ககிறவராகை)	இரு்ககிறார்.	ஒரு	மனிதன்	
பாவியாகைவவ	 இரு்ககிறான்.	 இரடசி்ககைப்படைாலும்	 அவன்	
பாவத்தில்	விை்ககூடியவனாகை	இரு்ககிறான்.	அவன்	பாவத்திறகு	
அடிடமயில்டே,	 ஆனால்	 பாவம்	 அவனு்ககுள்ைாகை	
பிரமாணமாகை	நலிவடைநது	இரு்ககிறது.	அவன்	வதவனுடைய	
வழியில்	 நைவாதவபாது	 அவனு்ககுள்	 இரு்ககும்	 பாவம்	
அதனுடைய	 பபேடனப்பறறு	 அவடன	 வீழத்த்க	 கூடியதாகை	
இரு்ககிறது.	ஆகைவவதான்	நம்ககுள்ைாகை	ஒரு	வகைள்வி	எழும்புகிறது.	

	 இரடசி்ககைப்படை	 ஒரு	 விசுவாசி	 பாவம்	
பசைய்வார்கைைா?	 பசைய்யமாடைர்கைைா?	 அதறகு	 பதில்	
பசைய்வார்கைள்.	 அப்படியானால்	 இரடசி்ககைப்படைவனு்ககும்	
இரடசி்ககைப்பைாதவனு்ககும்	 என்ன	 வித்தியாசைம்	 உண்டு?	
இரடசிகைப்பைாதவர்கைள்	 தன்	 பாவத்திவே	 சைநவதாஷமாகை	
வபாய்்கபகைாண்டிருப்பார்கைள்.	இரடசி்ககைப்படை	மனிதன்	பாவம்	
பசைய்கிற	பபாழுது,	அடத	ஆவியானவர்	உணர்த்தும்பபாழுது	
இருதயம்	 குத்தப்படைவனாகை	 கைைவுடை	 வநா்ககி	 ஓடுகிறான்.	
உதாரணமாகை,	தாவீடதப்	பாருஙகைள்.	வதவனு்ககு	முன்பாகைவும்,	
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அவரு்ககு	 விவராதமாகைவும்	 நான்	 பாவம்	 பசைய்வதன்	 என்று	
அறி்கடகையிடுகிறார்.	 அவன்	 தன்	 பாவம்	 உணர்த்தபைாத	
வடர்ககும்,	‘யார்	அவன்?	அவன்	சைாகைனும்’	என்று	பசைான்னான்.	
நாத்தான்	 மிகை	 டதரியமாகை,	 ‘நீ	 தான்	 அநத	 மனிதன்’	 என்று	
பசைான்னார்.	தாவீது	அடத	சைறறும்	எதிர்ப்பார்த்திருநதிரு்ககைமாட
ைான்.	இராஜாவாகை	அவன்	தண்ைடனடய	பசைால்லிவிடைான்.	
ஆனால்	அடத	நிடறவவறற	முடியுமா?	நான்	பாவம்	பசைய்வதன்	
என்று	பசைால்லுகிறான்.	அநத	உணர்வு	கைண்டிப்பின்	மூேமாகை	
உணர்த்தப்படுகிற	 உணர்வு.	 அடததான்	 இநத	 சிறவறடடின்	
மூேம்	சிநதி்ககிறவர்கைைாகை	இரு்ககிவறாம்.	

சிடனசை என்்ால் என்ை? 

	 கைைவுள்	 வநசி்ககின்ற,	 தான்	 இரடசித்த	 ஒவபவாரு	
ஆத்துமாடவயும்	கைண்டி்ககிறவராகை	(சிடசி்ககிறவராகை)	இரு்ககிறார்.	
அது	அவரு்ககும்	இரடசி்ககைப்படை	அநத	நபரு்ககும்	இடைவய	
உள்ை	அன்பின்	பவளிப்பாடு.	கைைவுள்	நம்டம	வநசிப்பரானால்	
அவர்	நம்டம	கைண்டிப்பார்.	கைாரணம்,	நம்ககுள்ைாகை	பாவத்தின்	
பவளிப்பாடு	 இரு்ககிறது.	 நம்	 அனுதின	 வாழ்கடகையில்	
பதாைர்நது	அது	நம்டம	வமறபகைாள்ை	முயறசி	பசைய்துபகைாண்வை	
இரு்ககும்.	அதறகு	இன்பனாருவனும்	கைாரணமாகை	இரு்ககிறான்.	
எவடன	விழுஙகைோவமா	என்று	வடகைவதடி	சுறறித்திரிகிறவன்,	
நம்ககுள்ைாகை	 இரு்ககும்	 பாவத்தின்	 எசசைம்	 என்கிற	
மூேப்பபாருடைப்	 பயன்படுத்தி	 நம்டம	 கைைவுளிைத்திலிருநது	
பிரி்ககும்	 படியாகை,	 கைைவுளின்	 வழிகைளிலிருநது	 நம்முடைய	
சிநதடனகைடை	 மாறற்ககூடியவனாகை	 பசையல்படுகிறான்.	
அவவவடையில்	 கைர்த்தர்	 நம்டம	 கைண்டி்ககிறார்.	 இடத	 நாம்	
யாருவம	 சிநதி்ககிறதில்டே,	 விைஙகி்கபகைாள்ளுவதுமில்டே.	
ஆகைவவ	 நாம்	 கைண்டி்ககைப்படுகிறவபாது	 கைாரணத்டத	 நாம்	
ஆராய்வதில்டே.	அவநகைர்	தஙகைளுடைய	பாவத்திறகு	சைாத்தாடன	
குறறம்	சைாடடுவது,	சைாத்தானின்	ஒரு	தநதிரமாகை	இரு்ககிறது.	

	 நம்முடைய	பாவத்திறகு	நாம்	தான்	கைாரணம்.	நம்ககுள்	
வாசைமாயிரு்ககிற	 பாவம்	 அதறகு	 பபாறுப்பு.	 சைாத்தான்	
நம்ககுள்	 இரு்ககும்	 மூேப்பபாருடை	 பயன்படுத்தின்	 நம்டம	
விைசபசைய்வான்.	 ஆனால்	 அவநகைர்	 சைாத்தடன	 குறறம்	
சைாடடுவார்கைள்.	அப்படியானால்	அதனுடைய	அர்த்தபமன்ன?	
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ஆண்ைவவர	 அநத	 சைர்ப்பம்	 தான்	 என்ன	 வஞ்சித்தது.	
பரிசுத்த	 கைைவுவை	 நீஙகைள்	 பகைாடுத்த	 பபண்	 தான்	 என்டன	
சைாப்பிை	பசைான்னாள்.	 நம்	ஆதிப்பபறவறார்கைள்	பசைய்த	அவத	
பசையடேத்தான்	இன்டற்ககு	நாமும்	பசைய்துபகைாண்டிரு்ககிவறாம்.	
பிசைாசு	என்டன	வஞ்சி்ககிறான்,	பிசைாசு	என்டன	பநரு்ககுகிறான்	
என்று	பசைால்லுகிவறாம்.	

	 ஒரு	விைஙகுதலு்ககைாகை	ஒரு	சைம்பவத்டத	பசைால்லுகிவறன்,	
வதவடன	 அறியாத	 ஒரு	 குடும்பத்தில்	 ஒரு	 சைண்டை	
ஏறபடுகிறது.	 அதில்	 கைணவன்	 தன்	 மடனவிடய	 அடித்து	
விடுகிறான்.	 அப்பபாழுது	 அஙகுள்ை	 ஒருசிேர்	 அவர்கைடை	
சைமாதானப்படுத்துகிற	பபாழுது,	அவர்கைள்	பசைால்லுகிறார்கைள்:	
உன்	மடனவி	தவறாகை	 நை்ககைவவண்டுபமன்று	 நை்ககைவில்டே,	
நீ	உன்	மடனவிடய	அடி்ககைவவண்டும்	என்று	அடி்ககைவில்டே	
ஏவதா	 பகைடை	 வநரம்	 இப்படி	 நைநதுவிடைது	 என்று	
பசைான்னார்கைள்.	 இநத	 உேகைத்தில்	 இரு்ககிற	 கைைவுடை	
அறியாத	 ம்ககைள்	 எப்படி	 சிநதி்ககிறார்கைள்	 என்று	 பாருஙகைள்.	
வவதத்டத	 சைரியாகை	 விைஙகி்கபகைாள்ைாத	 விசுவாசி	 எப்படி	
சிநதி்ககிறார்கைள்	 என்று	 பாருஙகைள்.	 அவர்கைள்	 பகைடை	 வநரம்	
என்கிறார்கைள்,	 நாம்	 பிசைாசு	 என்கிவறாம்.	 அவவைவுதான்	
வித்தியாசைம்.	 உண்டமதான்	 பிசைாசு	 வஞ்சி்ககிறவன்	 தான்.	
பபாய்யனும்	 பபாய்்ககு	 தகைப்பனுமாகை	 இரு்ககிறான்.	 ஆனால்	
இரடசி்ககைபடை	 ஒரு	 மனிதனிைத்தில்	 அவன்	 வதவனுடைய	
அனுமதி	 இல்ோமல்	 எடதயுவம	 பசைய்யமுடியாது.	 சிே	
வவடைகைளில்	கைைவுள்	வசைாதடனகைடை	அனுமதி்ககிறார்	என்று	
பசைான்னால்,	 அதில்	 ஒரு	 வநா்ககைமிரு்ககிறது.	 கைர்த்தர்	 நம்டம	
இன்னுமாகை	பரிசுத்தப்படுத்த	அனுமதி்ககிறார்.	

	 வயாபு	வசைாதடன	வவடையிவே	என்ன	பசைான்னார்?	அவர்	
என்டன	வசைாதித்த	பின்பு	புைமிைப்படை	பபான்டனப்வபாே	
நான்	 மாறுவவன்	 என்று	 பசைான்னார்.	 தாவீது	 வாழ்கடகைடய	
முழுடமயாகை	வாழுகிற	பபாழுது,	அவனுடைய	வசைாதடனகைளு்ககு	
பிறகு	அவனுடைய	சிநதடனகைளில்	மாறறத்டதப்	பார்்ககிவறாம்.	
இடதத்தான்	கைர்த்தர்	சிடடசைகைளின்	மூேம்	நம்மில்	பசைய்கிறார்.	
நம்டம	பரிசுத்தப்படுத்தும்	படியாகை	நம்டம	சிடசி்ககிறார்.	அவர்	
சிடசி்ககைாத	எநத	ஒரு	நபரும்	அவருடைய	பிள்டைகைள்	அல்ே	
என்படத	வவதம்	பதளிவாகை	பசைால்லுகிறது.	
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சிசனசையின் ந�ாககம்: 

	 நாம்	 கிறிஸ்துவின்	 சைாயலு்ககு	 ஒப்பாகை	 மாறுவவத	
சிசடசையின்	வநா்ககைமாகை	இரு்ககிறது.	அப்படியானால்	கிறிஸ்துவின்	
சைாயல்	 என்ன	 என்று	 நாம்	 ஒரு	 வகைள்வி	 வகைடகைோம்.	 நான்	
பரிசுத்தராகை	இருப்படதப்வபாே	நீஙகைளும்	பரிசுத்தமாய்	இருஙகைள்	
என்பதுதான்	அவருடைய	சைாயல்.	அவநகை	வநரஙகைளில்	ஏவதா	
பசைய்ய்ககூைாத	ஒன்டற	நாம்	பசைய்யாமல்	இருப்படத	பரிசுத்தம்	
என்றும்,	பசைய்ய	வவண்டிடவகைடை	பசைய்வதால்	நாம்	பரிசுத்தர்	
என்று	கிரிடய	அடிப்படையாகை்க	பகைாண்டு	நாம்	சிநதி்ககிவறாம்.	
ஆனால்	நம்முடைய	நீதி	கைநடதயும்	குப்டபயுமானது.	பரிசுத்தம்	
என்றால்	வவதத்தில்	ஒவர	ஒரு	அைவுவகைால்தான்	இரு்ககிறது.	
அது	நம்முடைய	அைவுவகைால்	அல்ே,	அதாவது	நாம்	நம்கவகை	
விதித்து்கபகைாள்ளுகிற	வடரமுடறகைள்	அல்ே.	கிறிஸ்து	இவயசுவவ	
பரிசுத்தம்.	அநத	பரிசுத்தத்தின்	சைாயோகை	மாறறும்	படியாகைவவ	
பரிசுத்த	 ஆவியான	 கைைவுள்	 பரிசுத்தமா்ககுதலின்	 மூேமாகை	
நம்	வாழ்கடகையில்	அனுதினமும்	பரிசுத்தப்படுத்துகிறார்.	 இது	
அனுதினமும்	நை்ககின்ற	பசையல்.	

	 பரிசுத்தத்தில்	 யாரும்	 நிடறவானவர்கைள்	 கிடையாது.	
மரி்ககும்	வடர்ககும்	பரிசுத்ததில்	நாம்	வைர்நதுபகைாண்டுதான்	
வபாகிவறாம்.	அப்படியானால்	பரிசுத்தமாகுதல்	நடைபபறுகிறதா	
என்படத	 ஆராய்நது	 பார்்ககை	 ஒரு	 ஆதாரம்	 வதவனுடைய	
சிடடசை.	பரிசுத்த	ஆவியான	கைைவுடை்க	குறித்து	இவயசுகிறிஸ்து	
என்ன	 பசைான்னார்?	 அவர்	 வரும்பபாழுது	 பாவத்டத்க	
குறித்தும்,	 நீதிடய்க	 குறித்தும்,	 வரப்வபாகிற	 நியாயத்தீர்ப்டப்க	
குறித்தும்	 கைண்டித்து	 உணர்த்துவார்	 என்று	 பசைான்னார்.	
அநத	 கைண்டித்து	 உணர்த்துதல்	 அனுதினமும்	 நடைபபறுகிற	
ஒரு	 பசையல்.	 பரிசுத்தமாகுதல்	 என்பது	 மூன்று	 நிடேகைளில்	
இரு்ககிறது,	 அது	 வவபறாரு	 பபரிய	 பாைம்.	 கைர்த்தர்	 நம்டம	
கிறிஸ்து	இவயசுவு்ககுள்ைாகை	 நீதிமானா்ககுகிறார்.	அவருடைய	
பார்டவயிவே	 இவயசு	 கிறிஸ்துவின்	மூேமாகை	 நீதிமான்கைைாகை	
பரவோகைத்தில்	 நுடையும்படியான	 உத்திரவாதத்டதப்	
பபறறிரு்ககிவறாம்.	அது	பூரண	நிடேடய்க	குறி்ககிறது.	அடத	
நாம்	 சுதநதரித்து்கபகைாள்ளும்	 வடர்ககும்	 இநத	 உேகைத்திவே	
அநத	 பரிசுத்தத்டத	 வநா்ககி	 பயணி்ககை	 வவண்டியவர்கைைாகை	
இரு்ககிவறாம்.	இநத	பயணத்திவே	கைர்த்தர்	பசைய்கிற	ஒரு	கைாரியம்	
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பரிசுத்தமாகுதல்.	 சிடடசை	அதறகு	 பயன்படும்	 ஒரு	 யு்கதியாகை	
இரு்ககிறது.	

	 இநத	 உேகை	 வாழ்கடகையிவே	 இரண்டு	 விதமான	
கைாரியஙகைளு்ககைாகை	கைைவுள்	நம்ககு	சிடடசைடய்க	பகைாடு்ககிறார்.	
ஒன்று	நாம்	சுபாவத்தின்	படி	கீழப்படியாடமயின்	பிள்டைகைள்.	
ஆதாம்	 கீழப்படியாமல்	 பாவம்	 பசைய்ததின்	 நிமித்தமாகை	
நம்ககுள்ைாகை	அநத	கீழப்படியாடம	இரு்ககிறது.	அதனுடைய	
ஒரு	 பவளிப்பாடுதான்	 பிள்டைகைள்	 பபறவறார்கைளு்ககு	
கீழப்படிவதில்டே.	 பபறவறாரு்ககு	 எதிர்த்து	 நிறபார்கைள்.	
சுபாவத்தில்	அது	இயல்பாகை	வருகிற	ஒரு	பசையல்.	சிே	வநரத்தில்	
நாம்	 என்ன	 நிடனப்வபாம்,	 பவளிப்படையாகை	 சைரிபயன்று	
பசைால்லுகிற	 பிள்டை	 கீழப்படியும்	 என்று.	 ஆனால்	 வதவன்	
அடதயும்	 வவதத்தில்	 பதிவு	 பசைய்துள்ைார்.	 ஒரு	 தகைப்பனு்ககு	
இரண்டு	மகைன்கைள்	இருநதனர்.	ஒரு	மகைடனப்	பார்த்து	வபாய்	
வதாடைத்தில்	வவடே	பசைய்பயன்று	பசைான்னார்.	அதறகு	அவன்	
சைரி	 வபாகிவறன்	 என்றான்.	 ஆனால்	 அவன்	 வபாகைவில்டே.	
இன்பனாரு	 மகைனிைத்தில்	 அவதவபால்	 பசைான்னார்.	
அவன்	 முடியாது	 என்று	 பசைான்னான்.	 ஆனால்	 அவன்	
மனஸ்தாபப்படடு	 வவடே	 பசைய்ய	 வபானான்.	 அவனுடைய	
இருதயத்தில்	 கைைவுளுடைய	 கிருடப	 பசையோறறிறறு.	 ஆகைவவ	
பவளிப்படையாகை	தடேயாடடும்	பிள்டை	கீழப்படியும்	என்று	
நாம்	நிடன்ககை்க	கூைாது.	அதறகு	நல்ே	ஒரு	உதாரணம்	நாம்	
தான்.	நம்முடைய	கைைநத	கைாே	வாழ்கடகைடய	நாம்	சிநதித்துப்	
பார்ப்வபாம்.	 சுபாவத்டத்க	 குறித்து	 அறிநது	 பகைாள்ளுவதறகு	
நாம்	பிறடரப்	பார்்ககை்க	கூைாது	நம்டமப்	பார்்ககைவவண்டும்.	நம்	
படைய	வாழ்கடகையும்,	இருதயத்தின்	திரு்ககைான	இருதயத்டதயும்	
வநா்ககிப்	பார்்ககை	வவண்டும்.	நாம்	சுபாவத்தின்	படி	பதாைர்நது	
கீழப்படியாடமயின்	 பிள்டைகைைாகை	 இருப்பதினால்	 வதவன்	
நம்டம	சிடசி்ககிறார்.	

	 இரண்ைாவதாகை,	நாம்	வாழுகிற	இநத	உேகைத்தில்	நம்முள்	
பாவத்தின்	கைடற	இரு்ககிறது.	இநத	உேகைம்	பபால்ோஙகைனு்ககுள்	
இரு்ககிறது.	 இநத	 உேகைத்தின்	 அதிபதி	 சைாத்தான்.	 ஆகைவவ	
பபால்ோஙகைனு்ககுள்	கிை்ககும்	இநத	உேகைத்தில்	நாம்	பசையல்பை	
வவண்டியவர்கைைாகை	இரு்ககிவறாம்.	இவயசு	கிறிஸ்து	பஜபி்ககிற	
பபாழுது	 இவர்கைள்	 உம்முடையவர்கைைாகை	 இரு்ககிறார்கைள்.	
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இவர்கைடை	 இநத	 உேகைத்திலிருநது	 எடுத்து்கபகைாள்ளும்	 படி	
நான்	வவண்ைாமல்,	அவர்கைடை	இநத	உேகைத்தில்	பபேப்படுத்த	
வவண்டுபமன்று	 பஜபித்தார்.	 ஆகைவவ	 நாம்	 இநத	 உேகைத்தின்	
கைாரியஙகைளினாலும்,	 தீடமகைளினாலும்	 நாம்	 பாதி்ககைப்படுகிற	
வவடையிவே	 வதவன்	 நம்டம	 சிடசித்து	 அவர்	 வழியிவே	
நை்ககும்படியாகை	உணர்த்துகிறார்.	ஆகைவவ	சிடடசை்ககு	இரண்டு	
வநா்ககைம்.	கீழப்படியாடமயின்		பிள்டைகைைாகை	இருப்பதினால்	
சிடசி்ககிறார்.	 இன்பனான்று	 பபால்ோஙகைனு்ககுள்	 கிை்ககும்	
இநத	 உேகைத்தில்,	 இநத	 உேகைத்திறகு	 விேகி	 வாழும்படியாகை	
கைண்டி்ககிறார்.	 பிள்டைகைளு்ககுத்	 பதரியாது	 எது	 தீடமயான	
வழிபயன்று.	அடதத்	பதரிநது	பகைாள்ளும்	மடடுமாகை	கைண்டித்து	
உணர்த்துவது	தகைப்பனுடைய	கைைடமயாகும்.	

	 சிடடசை	 என்பது	 கைர்த்தர்	 நம்டம	 வநசிப்பதின்	
பவளிப்பாைாகும்.	 ஏன்	 நம்ககு	 சிடடசை	 வதடவபயன்று	
பசைான்னால்	 நம்ககுள்ைாகை	 பாவத்தினுடைய	 எசசைம்	
இரு்ககிறது.	 அதிலிருநது	 நாம்	 பரிசுத்தமா்ககைப்பை	 வவண்டும்.	
மரணபரியநதம்	நம்ககு	சிடடசை	வதடவயாகை	இரு்ககிறது.	இவயசு	
கிறிஸ்துவு்ககுள்ைாகை	விசுவாசைத்தின்	மூேமாகை	இரடசி்ககைப்படை	
வபாதிலும்	நம்ககுள்ைாகை	பாவத்தின்	எசசைம்	இருப்பதினால்	நாம்	
பதாைர்நது	 பாவத்தில்	 விை்ககூடியவர்கைைாகைவும்,	 பாவத்தின்	
சிநதடனயில்	பாதி்ககைப்படுபவர்கைைாகை	இருப்பதினால்	கைண்டித்து	
உணர்த்துவது	வதடவயாகை	இரு்ககிறது.		

நதவன் �ம்னம எப்படி சிடசிககி்ார்?

1.	 நம்ககுள்ைாகை	 ஏறபடுகிற	 குறறவுணர்வுகைள்	 மூேமாகை	
சிடசி்ககிறார்.	 குறறவுணர்வுகைள்	 பரிசுத்த	ஆவியானவர்	மூேம்	
கைர்த்தர்	உண்ைா்ககுகிறார்.	நாம்	இரடசி்ககைப்படை	ஒரு	நபராகை	
இருப்வபாவமயானால்	 குறறவுணர்வு	 ஏறபடுகிற	 வவடையிவே	
அறிநதுபகைாள்ை	வவண்டும்	அது	கைர்த்தர்	அனுமதி்ககிற	சிடடசை	
என்று.	அது	நம்டம	எதுவுவம	பசைய்ய	விைாது.	கைண்கைடை	மூடி	
தூஙகி்க	பகைாண்டிருநதாலும்	மனதிவே	வநது	பகைாண்டிரு்ககும்.	
குறற	உணர்வு	கைைவுள்	பயன்படுத்துகிற	ஒரு	கைருவி.	

2.	அவதவபாே	நம்ககு	சைாதகைமில்ோத	சூழநிடேகைடை	வதவன்	
அனுமதிப்பார்.	சூழநிடேகைள்	நம்டம	பநரு்ககுகின்ற	வவடையிவே	
நாம்	 என்ன	 பசைய்யவவாம்,	 அடத	 குறறம்	 சுமத்துவவாம்.	
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ஆனால்	ஒரு	விசுவாசி	அநத	வநரத்தில்	உணரவவண்டிய	ஒரு	
உண்டம	இதன்	மூேம்	வதவன்	என்டன	சிடசி்ககிறார்	என்பவத.	
அப்பபாழுது	வதவடன	வநா்ககிப்	பார்்ககைவவண்டும்.	தஙகைைது	
இருதயத்டத	ஆராய்நதுப்	பார்்ககைவவண்டும்.	

3.	 சைமாதானமின்டம	மூேமாகை	 நம்டம	 வதவன்	 சிடசி்ககிறார்.	
மனதிவே	ஒரு	சைமாதானமறற	நிடேடய	வதவன்	அனுமதி்ககிறார்.	
சிடடசையினுடைய	 இன்பனாரு	 கைருவி	 சைமாதனமின்டம.	
மனநிடறவாகை்க	 கைாணப்பைாது.	 அநத	 சைாமதானமின்டம்ககு	
வவறு	 யாரும்	 கைாரணரல்ே,	 நாவம	 கைாரணர்.	 வதவனு்ககு	
முன்பாகை	நம்முடைய	கைாரியஙகைடை	அப்பபாழுது	ஆராய்நதுப்	
பார்்ககைவவண்டும்.	

4.	 உறவுகைளில்	 ஏறபடுகிற	 விரிசைல்கைள்	 மூேம்	 கைைவுள்	 நம்டம	
சிடசி்ககிறார்.	 நம்டம	 சிடசி்ககும்படியாகை	 மனித	 உறவுகைளில்	
பிரிவிடனகைடை	 வதவன்	அனுமதி்ககிறார்.	 நாம்	 பமய்யாகைவவ	
வதவனுடைய	 பிள்டைகைைாகை	 இருப்வபாமானால்	 உறவுகைளில்	
ஏறபடுகிற	 விரிசைல்கைளில்	 மறற	 உறவினர்கைடை	 குறறம்	
சைாடை்ககூைாது.	 நாம்	 வதவனுடைய	 சைமுகைத்திறகு	 பசைன்று	
ஆண்ைவவர	 என்டன	 ஆராய்நதுப்	 பாரும்,	 வவதடன	
உண்ைா்ககும்	வழிகைளில்	என்னிைத்தில்	இரு்ககுமானால்	அடத	
எடுத்துப்	வபாடும்	என்று	பஜபி்ககைவவண்டும்.	

5.	பாவ	சிநதடனயின்	கைாரணமாகை	நாம்	எடு்ககின்ற	முடிவுகைடை	
எதிர்மடறயாகை	 வதவன்	 மாறறிப்வபாடுகிறார்.	 உதாரணமாகை,	
வகைாபத்தில்	 நம்	 பிள்டைகைடை	 அடிப்வபாமானால்	
அவர்கைளு்ககு	 கைாயம்	 ஏறபைோம்.	 சிே	 வவடைகைளில்	
மரணத்டதயும்	 வதவன்	அனுமதி்ககைோம்.	முரடைாடைமுள்ை	
இருதயத்டத	 அை்ககுவதறகு	 வதவன்	 சிேவவடைகைளில்	
மரணத்டதயும்	 அனுமதி்ககிறார்.	 பகைாரிநது	 திருசசைடபயில்	
அடத	 நாம்	 பார்்ககிவறாம்.	இரடசி்ககைப்படை	விசுவாசிகைைாகை	
இருநதவபாதிலும்	 சைரீரத்தில்	 வாடதகைளும்,	 மரணத்டதயும்	
வதவன்	 அனுமதித்தார்.	 “எநத	 மனுஷனும்	 தன்டனத்தாவன	
வசைாதித்தறிநது,	 இநத	 அப்பத்தில்	 புசித்து,	 இநதப்	
பாத்திரத்தில்	 பானம்பண்ண்ககைைவன்.	 என்னத்தினாபேனில்,	
அபாத்திரமாய்ப்	வபாஜனபானம்பண்ணுகிறவன்,	கைர்த்தருடைய	
சைரீரம்	 இன்னபதன்று	 நிதானித்து	 அறியாததினால்,	 தன்ககு	
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ஆ்ககிடனத்தீர்ப்பு	 வரும்படி	 வபாஜனபானம்	 பண்ணுகிறான்.	
இதினிமித்தம்,	 உஙகைளில்	 அவநகைர்	 பேவீனரும்	 வியாதி
யுள்ைவர்கைளுமாயிரு்ககிறார்கைள்;	 அவநகைர்	 நித்திடரயும்	
அடைநதிரு்ககிறார்கைள்”	 (1பகைாரி	 11:28-30).	 கைர்த்தருடைய	
கைாரியஙகைளில்	சைரியாகை	நை்ககைாததினால்	வதவன்	மரணத்டதயும்	
அனுமதித்தார்.	

சிடனசைககு ஒருசில உதாரணஙகள்:

தாவீது:

	 வதவனு்ககு	 நாம்	 கீழப்படியாத	 வடர்ககும்	 அடி	
பேமாகை	விழும்.	தாவீது்ககு	வீழநத	அடிடயப்	பாருஙகைள்.	அது	
ஒரு	 பேமான	 அடி.	 பபால்ோப்பு	 உன்டனவிடடு	 நீஙகைாது,	
படையம்	 உன்	 வீடடை	 விடடு	 விேகைாது	 என்று	 நாத்தான்	
தீர்கைத்தரிசி	பசைான்னார்.	அதுவபாேவவ	நைநதது.	ஒரு	பிள்டை	
மரித்துப்வபானது.	இன்பனாரு	பிள்டை	அப்சைவோம்	அவடன்க	
பகைால்லுவவன்	 என்று	 எதிர்த்து	 நின்றான்.	 அதுமடடுமல்ே,	
தாவீதின்	மறுமடனயாடடிகைடை,		தன்ககு்கபகைன்று	பசைாநதமா்ககி்க	
பகைாண்ைான்.	ஒளிப்பீைத்திவே	தாவீது	பத்வசைபாவைாடு	பாவம்	
பசைய்தான்.	 ஆனால்	 அப்சைவோம்	 இஸ்ரவவலின்	 எல்வோர்	
கைண்கைளு்ககும்	 முன்பாகை	 பாவம்	 பசைய்தான்.	 கைர்த்தருடைய	
பிரமாணத்டத	மீறுவவத	பாவம்.	அது	தாவீது்ககு	பதரியாமல்	
இருநததா?	பிறனுடைய	மடனவிடய	இசசி்ககைகூைாது	என்பது	
அவனு்ககுத்	பதரியும்.	அவபனாரு	தீர்்ககைத்தரியாகை,	இராஜாவாகை	
கைர்த்தருடைய	 கைரத்தில்	 இருநதவன்.	 இரடசி்ககைப்படை	
மனிதன்தான்.	 ஆனால்	 அவனு்ககுள்ைாகை	 இருநத	 பாவத்தின்	
எசசைம்	 	 அவன்	 பசைய்யவவண்டிய	 வவடேடய	 பசைய்யாமல்	
இருநதான்.	 என்ன	 அது?	 அவன்	 யுத்தத்திறகு	 பசைன்றிரு்ககை	
வவண்டும்.	 வசைநத	 கைாேத்திவே	 இராஜா்ககைள்	 யுத்தத்திறகு	
வபாகைவவண்டிய	 கைாேமது.	 எல்வோடரயும்	 அனுப்பிவிடடு	
மாடியில்	உோவி்கபகைாண்டிரு்ககிறான்.	நாம்	பசைய்யவவண்டிய	
வவடேடய	 பசைய்யாமல்	 இரு்ககும்பபாழுது	 பிசைாசிறகு	 நாம்	
இைஙபகைாடுப்வபாம்.	 அப்பபாழுது	 தாவீது	 பத்வசைபாடைப்	
பார்்ககிறான்,	இசசி்ககிறான்,	அவவைாடு	இரகைசியமாகை	பாவம்	
பசைய்கிறான்.	 அவள்	 கைர்ப்பம்	 தரித்தாள்	 என்கிற	 பசைய்திடய	
அறிநதவபாது,	 அவனுடைய	 கைணவடன	 யுத்தத்தில்	 இருநது	
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வரவடைத்து	வீடடு்ககு	அனுப்புகிறான்.	ஆனால்	அவபனாரு	
பிரமாணி்ககைமுள்ை	 மனிதனாகை	 இருநத	 படியால்	 அவன்	
வீடடு்ககுப்	 வபாகைவில்டே.	 அடுத்த	 பாவத்டத	 பசைய்கிறான்,	
அவடன	பகைான்று	வபாை	டவத்தான்.	 யாரு்ககும்	பதரியாது,	
யாரும்	பார்்ககைவில்டே	என்று	நிடனத்தான்.	ஆனால்	நாத்தான்	
தீர்்ககைத்தரிசிடய	 கைைவுள்	 அனுப்புகிறார்.	 வதவன்	 தாவீது	
வாயினாவே	 நியாயத்	 தீர்ப்டப்க	 பகைாண்டுவருகிறார்.	 தாவீது	
இருதயம்	பநாறுஙகிப்	வபானான்.	தன்	பாவத்டத	உணருகிறான்.	
ஆனால்	 அடத	 அவன்	 உணருமடடுமாகை	 கைர்த்தர்	 அவடன	
விைவில்டே.	 பமய்தான்	 தாவீது	 கைர்த்தரின்	 இருதயத்திறகு	
பிரியமானவன்தான்.	ஆனால்	அவன்	 பரிசுத்தமாகும்	 படி்ககு	
வதவன்	அவனு்ககு	சிடடசைடய	அனுப்பினார்.

இஸரநவல் மககள்:

	 வவதத்தில்	 சிடடசை்ககு	 தாவீது	 ஒரு	 தனிப்படை	
உதாரணம்.	ஆனால்	இஸ்ரவவல்	ஜனஙகைடை	எல்வோடரயும்	
பாருஙகைள்.	அவர்கைள்	வவதத்டத	மீறி	வபான	வநரத்தில்	எல்ோம்	
தீர்்ககைத்தரிசிகைடை்க	 பகைாண்டு	 பதாைர்நது	 எசசைரித்தார்.	
அவர்கைள்	அதறகுச	பசைவிபகைாைாமல்	வபான	வநரத்திவே,	வவறறு	
வதசைத்து	 இராஜா்ககைள்	 வநது	 அவர்கைடை	 அடிடமகைைாகை்க	
பகைாண்டு	 வபானார்கைள்.	 அவவிதமான	 உதாரணத்டத	 நாம்	
எவரமியாவின்	புத்தகைத்தில்	பார்்ககிவறாம்.	“தாம்	பசைான்னபடிவய	
கைர்த்தர்	 வரப்பண்ணியுமிரு்ககிறார்;	 நீஙகைள்	 கைர்த்தரு்ககு	
விவராதமாய்ப்	 பாவஞ்பசைய்து,	 அவருடைய	 சைத்தத்து்ககுச	
பசைவிபகைாைாமறவபானீர்கைள்;	 ஆடகையால்	 உஙகைளு்ககு	 இநத்க	
கைாரியம்	 வநதது”	 (எவரமியா40:3).	 தாம்	 வநசி்ககிற	 எநதபவாரு	
மனிதடனயும்	கைைவுள்	சிடசி்ககிறார்.	

நமாநசை:

	 வமாவசையின்	 வாழ்கடகைடய	 நாம்	 பார்்ககிறபபாழுது,	
கைர்த்தர்	 அவடன்ககுறித்து	 “என்	 வீடடில்	 எஙகும்	 அவன்	
உண்டமயுள்ைவன்”	 (எண்	 12:7)	 என்று	 பசைான்னார்.	 ஆனால்	
வமாவசை	 கைர்த்தருடைய	 வார்த்டத்ககு	 பசைவிபகைாைாமல்	
வபானபபாழுது	 அவன்	 வா்ககுத்தத்தம்பண்ணின	 வதசைத்தில்	
பிரவவசி்ககை்க	 கூைாமல்	 வபாயிறறு.	 மரணத்திறகு	 முன்பாகை	
வமாவசை	கைர்த்தரிைத்தில்	வகைடகிறான்.	நான்	கைானான்	வதசைத்தில்	
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பசைன்று	 பார்த்து	 வரடடுமா	 என்று.	 கைர்த்தர்	 வமாவசைடய	
பார்த்து	 அடதப்பறறி	 வபசைாவத	 என்று	 பசைான்னார்.	
கைர்த்தருடைய	சிடடசைடய	அவன்	ஒப்பு்கபகைாண்ைான்.	அவன்	
மரித்த	 பின்பாகை,	 அவனுடைய	 பாவஙகைள்	 முழுடமயாகை	
நீ்ககைப்படை	நிடேயிவே,	முழுவதும்	பரிசுத்தமான	நிடேயிவே	
வமாவசை	 வா்ககுப்பண்ணப்படை	 வதசைத்திவே	 பிரவவசித்தான்.	
எப்படிபயன்று	 நீஙகைள்	 சிநதி்ககைோம்.	 ஆம்	 அவன்	 மறுரூப	
மடேயிவே	இவயசுவவாடு	நிறகிறான்.	எலியாவும்,	வமாவசைவும்,	
இவயசு	 கிறிஸ்துவும்	 வபசுகிறார்கைள்.	 இநத	 உேகைத்தில்	
வாழநதபபாழுது	வமாவசை்ககு	சிடடசை	இருநதது,	அது	உண்டம.	
அது	அவன்	பரிசுத்தமாகும்	படி	கைர்த்தர்	அனுமதித்தார்.	

உலகளாவிய சிடனசைகள்:

	 சிே	 வநரஙகைளில்	 உேகைைாவிய	 விடைவுகைளும்	 நம்டம	
சிடசி்ககிறது.	ஒருவவடை	நாம்	வநரடியாகை	சிடசி்ககைப்பைாமல்	
இருநதாலும்,	 இநத	 உேகைம்	 பாவத்தில்	 வீழநதிருப்பதினால்	
உேகைைாவிய	 தண்ைடனகைடையும்	 சிே	 வவடைகைளில்	 நாம்	
அனுபவி்ககிறவர்கைைாகை	இரு்ககிவறாம்.	ஆகைவவ	சிடடசை	வருகிற	
வவடையிவே	 வவதத்தின்	 அடிப்படையில்	 நாம்	 ஆராய்நதுப்	
பார்்ககைவவண்டும்.	 உதாரணமாகை,	 இேஞ்சைம்	 நம்	 நாடடில்	
ஒரு	 பபரிய	 பிரசசைடனயாகை	 இரு்ககிறது.	 அதினால்	 நாம்	
பாதி்ககைப்படுகிவறாம்.	 தவறான	 அரசியல்	 வாதிகைளினால்	
சைாதாரண	குடிம்ககைளும்,	ஏடை	ம்ககைளும்	பாதி்ககைப்படுகிறார்கைள்.	
ஒவபவாரு	தடேவர்கைளும்	பாவத்தினால்	பசைய்கிற	ஒவபவாரு	
கைாரியஙகைளும்	 நம்டம	 பாதி்ககிறது.	 வதசைம்	 பாதி்ககைப்படுகிறது.	
உதாரணமாகை	 சைவுல்	 எடுத்த	 தவறான	 முடிடவப்	
பார்ப்வபாம்.	 வயாசுவா	 கைானான்	 வதசைத்திறகு	 வநதபபாழுது,	
கிபிவயானியர்கைள்	(புறஜாதிகைள்)	வயாசுவாவவாடு	உைன்படி்கடகை	
பசைய்கிறார்கைள்.	 அதினால்	அவர்கைளு்ககு	 வயாசுவா	 பகைாடுத்த	
வா்ககுறுதி:	 உஙகைடை	 நாஙகைள்	 எதுவும்	 பசைய்யமாடவைாம்,	
நீஙகைள்	 எஙகைவைாடு	 இரு்ககைோம்.	 ஆனால்	 ஆண்ைவருடைய	
ஆேயத்திறகு	 விறகு	 பவடடுபவர்கைைாகைவும்,	 தண்ணீர்	
பகைாண்டுவநது	 பகைாடுப்பவர்கைைாகைவும்	 இரு்ககைவவண்டும்	
என்று	 உைன்படி்கடகை	 பசைய்தனர்.	 அவர்கைள்	 வயாசுவாவின்	
கைாேமுதல்	 சைவுலினுடைய	 கைாேம்	 வடர்ககும்	அஙவகைவயதான்	
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இரு்ககிறார்கைள்.	 சைவுல்	 இராஜாவாகை	 இருநதபபாழுது	 என்ன	
பசைய்கிறான்,	அநத	உைன்படி்கடகைடய	மீறி	அநத	ஜனஙகைடை	
பகைான்று	வபாடடுவிடைான்.	அதினிமித்தமாகை	இஸ்ரவவலிவே	
வதவன்	 பஞ்சைத்டத	 வருவி்ககிறார்.	 சைவுல்	 மரித்துப்வபானான்.	
பிறகு	 தாவீது	 இராஜாவாகை	 இரு்ககிறான்.	 அநத	 வநரத்தில்	
தான்	மூன்று	வருஷம்	பஞ்சைம்	வருகிறது.	அதறகைான	கைாரணம்	
என்னபவன்று	 தாவீது	 வதவனுைத்தில்	விசைாரித்தப்	 பபாழுது,	
சைவுலின்	 தவறான	 அரசியல்	 திடைம்	 என	 பதரியவருகிறது.	
அவனுடைய	 தவறான	 முடிவு	 வதசைம்	 பாதித்தது.	
அப்படியானால்	ஒரு	வதசைத்தில்	பஞ்சைமும்,	வறடசியும்	வருகிற	
வவடையிவே	 ஒரு	 விசுவாசி	 யாடரப்	 பார்்ககைவவண்டும்.	
வதவனுடைய	சைமுகைத்திறகு	பசைன்று,	 ‘கைர்த்தாவவ!	இதனுடைய	
வநா்ககைபமன்ன?’	என்று	வகைடகைவவண்டும்.	தாவீது	அடததான்	
பசைய்தான்.	 அப்பபாழுது	 கைர்த்தர்	 அதறகைான	 நீதிடய	
சைரிகைடை	 பசைால்லுகிறார்.	 உேகைைாவிய	 பாதிப்புகைடை	 நாமும்	
அனுபவித்து	 வாைவவண்டியவர்கைைாகைத்தான்	 இரு்ககிவறாம்.	
ஆதாமின்	சைநததியாகை	இருப்பதினாவே	அடத	அனுபவித்துதான்	
ஆகைவவண்டும்.	

இயறனகயின் மூலம் சிடனசைகள்:

	 சிேவவடைகைளில்	இயறடகையின்	பாதிப்புகைடையும்	நாம்	
அறு்ககை	 வவண்டியவர்கைைாகைதான்	 இரு்ககிவறாம்.	 நாம்	 விடத	
விடத்ககும்	 பபாழுது,	 விடத்ககு	 வமோகை	 கைடை	 வைருகிறது.	
உைல்நே்ககுடறவு	உண்ைாகிறது.	ஒரு	மனிதன்	இரடசி்ககைப்படும்	
பபாழுது	அவனிைத்திலிருநது	பாவத்தினுடைய	தண்ைடனடய	
ஆண்ைவர்	 நீ்ககிப்வபாடுகிறார்.	 ஆனால்	 பாவத்தினுடைய	
விடைவுகைடை	 அவருடைய	 ஞானத்திவே,	 ஒரு	 விசுவாசி	
சிடடசைகைடை		கைைநதுவபாய்	பரிசுத்தமாகும்படி	அனுமதி்ககிறார்.	
அப்படியானால்	 சிடடசைகைளின்	 வநா்ககைம்	 பரிசுத்தமாகுதல்.	
கிறிஸ்துவின்	சைாயலு்ககு	ஒப்பாகை	மாறறப்படுவதுதான்.	

கறறுக்காள்ளும்படியாக சிடனசைகள்:

	 சிேவவடைகைளில்	 நாம்	 கைறறு்கபகைாள்ளும்	 படியாகைவும்	
கைர்த்தர்	 சிடடசைகைடை	 அனுமதி்ககிறார்.	 அனனியா-சைப்பீராள்	
உதாரணத்டதப்	 பாருஙகைள்.	 ஆதித்திருசசைடபயில்	 அவர்கைள்	
பபாய்	பசைான்னபபாழுது	அவர்கைள்	மரணத்டத	சைநதி்ககிறார்கைள்.	
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அப்பபாழுது	 சைடப்ககுள்வை	 எல்வோரு்ககுள்ளும்	 பயம்	
வருகிறது.	 சைடப	 என்பது	 வதவனுடைய	 மணவாடடி.	 கைர்த்தர்	
தம்முடைய	இரத்தத்டத்க	பகைாடுத்து	சைம்பாதித்த	விசுவாசிகைளின்	
கூடைம்.	 சைடபயிவே	நீஙகைளும்,	 நானும்	சுயமாகை	முடிபவடு்ககை	
முடியாது.	 நாம்	 யாடர	 ஏமாறறு்ககிவறாம்?	 மனிதடனயல்ே,	
கைைவுடை	 ஏமாறறுகிவறாம்.	 ஆவியான	 கைைவுளு்ககு	 முன்பாகை	
பபாய்	 பசைால்லுகிவறாம்.	 வதவன்	 சிடடசைகைடை	அனுப்புவார்.	
அப்பபாழுது	 பயம்	 நம்டம	 ஆடபகைாள்ளும்.	 அப்வபாஸ்தேர்	
நைபடிகைள்	ஐநதாம்	அதிகைாரத்டத	வாசித்துப்	பாருஙகைள்.	ஆகைவவ	
சிடடசை	பேவிதஙகைளில்	நம்ககு	ஏறபடுகிறது.	இடவ	எல்ோவறறின்	
வநா்ககைமும்	 ஒரு	 ஆத்துமா	 பரிசுத்தப்படுத்தபை	 வவண்டும்.	
கிறிஸ்து	இவயசுவின்	சைாயலு்ககு	ஒப்பாகை	மாறவவண்டும்.	ஆகைவவ	
நம்ககு	 சிடடசை	 ஏறபடுகிற	 பபாழுது	 நாம்	 பசைய்யவவண்டிய	
முதோவது	கைாரியம்	கைர்த்தடர	வநா்ககிப்பார்்ககைவவண்டும்.	அது	
உேகைைாவிய	 சிடடசையாகை	 இரு்ககைோம்,	 இயறடகை	விதிகைளு்ககு	
மீறி	ஏறபடுகிற	சிடடசையாகை	இரு்ககைோம்,	தனிப்படை	முடறயில்	
ஏறபடுகிற	சிடடசையாகை	இரு்ககைோம்.	

ஏன் கர்த்தர் சிடசிககி்ார்?

“உஙகைடை	அடைத்தவர்	பரிசுத்தராயிரு்ககிறதுவபாே,	நீஙகைளும்	
உஙகைள்	நை்கடகைகைபைல்ோவறறிவேயும்	பரிசுத்தராயிருஙகைள்.		
நான்	பரிசுத்தர்,	ஆடகையால்	நீஙகைளும்	பரிசுத்தராயிருஙகைள்	

என்று	எழுதியிரு்ககிறவத”	(1வபதுரு	1:15-16).	

	 கைார்த்தர்	 யாடர	 இரடசி்ககிறாவரா	 அவர்கைடை	
தம்முடைய	 குமாரனுடைய	 சைாயலு்ககு	 ஒப்பாகை	 மாறறும்	
படியாகைவவ	 இரடசி்ககிறார்.	 நாம்	 இரடசி்ககைப்படுவதின்	
வநா்ககைம்	 இவயசு	 கிறிஸ்துவின்	 சைாயலு்ககு	 ஒப்பாகை	 மாறுவது,	
அவருடைய	 குணாதிசையஙகைளு்ககு	 ஒப்பாகை	 மாறுவவத.	
சைரீரப்பிரகைாரமான	 சைாயடே	இஙகு	பசைால்ேவில்டே.	 கைர்த்தர்	
தம்	பிள்டைகைளு்ககு	பகிநது	பகைாடு்ககும்	அன்பு,	பரிசுத்தம்,	நீதி,	
இர்ககைம்,	 பபாறுடம	 வபான்ற	 குணாதிசையஙகைளு்ககு	 ஒப்பாகை	
வைரும்படியாகை	நாம்	இரடசி்ககைப்படுகிவறாம்.	அநத	சைாயலு்ககு	
ஒப்பாகை	 மாறும்படியாகைவவ	 ஒவபவாரு	 பமய்	 விசுவாசியும்	
தஙகைளுடைய	வாழ்கடகையில்	பயணித்து்க	பகைாண்டிரு்ககிறார்கைள்.	
இநத	வமாடசை	பிரயாணத்தில்	நம்ககுள்ைாகை	பாவத்தின்	எசசைம்	
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இருப்பதினாவே	நம்டம	வதவன்	ஆவியான	கைைவுளின்	மூேம்	
கைண்டித்து	சிடசி்ககிறார்.	வதவன்	தாம்	இரடசித்தப்	பிள்டைடய	
அவர்கைளுடைய	 பாவத்தில்	 அழிநது	 வபாகும்படியாகை	
விடுவதில்டே.	ஆகைவவதான்	வவதம்	தான்	இரடசித்த	மனிதடன	
கைர்த்தர்	முடிவு	பரியநதம்	 பாதுகைாத்து	வழிநைத்துகிறார்.	அது	
எவவாறாகை	விசுவாசியில்	நிடறவவறுகிறது	என்று	பசைான்னால்	
சிடடசையின்	 மூேமாகை	 தான்	 அடத	 பசைய்கிறார்.	 வழிதவறிப்	
வபாகும்	வநரத்திபேல்ோம்	மறுபடியும்	மறுபடியுமாகை	சிடசித்து	
அவர்	சைமுகைத்திறகு	பகைாண்டுவநது	வசைர்்ககிறார்.	இதடன	நாம்	
உணராததினாவே	 சூழநிடேகைடை	 குறறம்சைாடடுகிவறாம்.	
மறற	 மனிதர்கைடையும்,	 மடனவிடயயும்,	 கைணவடனயும்,	
பிள்டைகைடையும்,	 சைடபடயயும்,	 வபாதகைடரயும்,	 மூப்படரயும்	
குறறம்சைாடடுகிவறாம்.	 சைறறு	 கைவனமாகை	 பார்ப்வபாமானால்	
அப்படி	குறறம்	சைாடடுகிற	வவடையிவே	நம்டம	நாவம	குறறம்	
சைாடைமாடவைாம்.	 ஆனால்	 மறற	 எல்ோவறடறயும்	 குறறம்	
சைாடடுவவாம்.	 நியாயமாகை	 சிநதித்துப்	 பார்த்வதாமானால்	
அது	 பாவத்தினுடைய	 விடைவு.	 ஆகைவவ	 ஒரு	 விசுவாசி	
கிறிஸ்துவின்	 சைாயலு்ககு	 ஒப்பாகை	 மாறுவவத	 பரிசுத்தமாகுதல்,	
அதுவவ	 பரிசுத்தமான	 வாழ்கடகை.	 அவருடைய	 சைாயலு்ககு	
ஒப்பாகை	மாறுகிற	பபாழுது	நம்முடைய	வபசசிலும்,	பசையலிலும்,	
சிநதடனயிலும்,	முடிவுகைளிலும்	அது	பவளிப்படும்.	

இநத சிடனசையில் �மககு உதவியாக நதவன் �ான்கு காரியஙகனள 
னவத்துள்ளார்:

1. பரிசுத்த ஆவியாை க்டவுள்:

	 பரிசுத்த	 ஆவியானவர்	 ஒரு	 விசுவாசிடய	 சைகைே	
சைத்தியஙகைளு்ககுள்ளும்	வழிநைத்துகிறார்.	பரிசுத்த	ஆவியானவர்	
ஒரு	 விசுவாசியினுள்	 வாசைம்	 பசைய்வதினாவே,	 பாவ	
சிநதடனயிலிருநது	விே்ககைப்படுகிறான்.	ஆகைவவ	வதவன்	நம்டம	
சிடசி்ககிற	பபாழுது	அடத	நம்ககு	உணர்த்துகிறார்.	அப்பபாழுது	
அநத	விசுவாசி	உணருவது	மடடுமல்ே,	பரிசுத்தத்டத	வநா்ககி	
பிரயாணம்	 பண்ணுகிறவனாகை்க	 கைாணப்படுகிறான்.	 அவர்	
டவரா்ககியமுள்ைவராகை	 இரு்ககிறார்.	 அவர்	 நம்ககுள்ைாகை	
பபருமூசசுகைவைாடு	பஜபி்ககிறார்.	ஆகைவவதான்	நாம்	தவறுகிற	
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வவடையில்	 வவதம்	 நம்டம	 எசசைரி்ககிறது,	 ‘அவடர	 நீஙகைள்	
அவித்துப்	 வபாைாதிருஙகைள்’.	 பரிசுத்த	 ஆவியானவரின்	
பசையல்பாடு	அனுதினமும்	நடைபபறறு்க	பகைாண்வை	இரு்ககும்.	

2. நவதம்: 

	 வவதத்தின்	 மூேமாகை	 கைர்த்தர்	 நம்டம	
உணர்த்துவி்ககிறார்.	அவநகைர்	கைர்த்தருடைய	வவதத்டத	தவறாகை	
பயன்படுத்துகிறார்கைள்.	 ஆனால்	 வவதத்டத	 பயப்கதியுைன்	
டகையாைவவண்டும்.	வதவனுடைய	வார்த்டதடய	ஒருசிேவறடற	
மடடும்	 பிடித்துபகைாண்டு	 மறறடத	 தள்ளிவிை்ககூைாது.	
கைர்த்தருடைய	 வசைனத்டத	 நாம்	 அனுதினமும்	
உடபகைாள்ைவவண்டும்.	 கைர்த்தருடைய	 வசைனத்டத	 மனதில்	
பதிய	 டவத்து்கபகைாள்ைவவண்டும்.	 அதன்மூேமாகை	 வதவ	
ஆவியானவர்	பசையோறறுகிறார்.	

3. ்ெபம்:

	 அப்பா	 பிதாவவ	 என்று	 கூப்பிைத்த்ககை	 ஆவிடய்க	
பகைாடுத்திரு்ககிறார்.	 நாம்	 வதவனுடைய	 சிஙகைாசைனத்டத்க	
கிடடிச	 வசைரும்படியாகை	 பஜபத்டத்க	 பகைாடுத்திரு்ககிறார்.	
உேகைப்பிரகைாரமான	 தகைப்பன்	 கூை	 மீடன்க	 வகைடைால்	
பாம்டப	பகைாடு்ககை	மாடைான்	என்று	வவதம்	பசைால்லுகிறது.	
அப்படியானால்	 பரிசுத்த	 ஆவியானவரால்	 முத்திடரப்	
வபாைப்படை	 விசுவாசி,	 ஆவியானவர்	 மூேம்	 ஏபறடு்ககிற	
பஜபத்டத	 அவர்	 வகைடகிறார்.	 ஆனால்	 வவதத்திறகு	 நாம்	
கீழப்படியவில்டே	என்றால்	வசைனம்	பசைால்லுகிறது.	“வவதத்டத்க	
வகைைாதபடி	 தன்	 பசைவிடய	 விே்ககுகிறவனுடைய	 பஜபமும்	
அருவருப்பானது”	 (நீதி	 28:9)	 என்று.	 ஆகைவவ	 சிடடசையின்	
வவடையிவே	நாம்	எஙகு	தவறியுள்வைாம்	என்படத	ஆராய்நது,	
அடத	நம்ககு	உணர்த்தும்	படியாகை	பஜபத்தில்	அவடர	நாம்	
கிடடிச	வசைருவவாம்.

4. சைனபயின் ஐககியம்:

	 ஒரு	 விசுவாசி்ககு	 இரு்ககை்ககூடிய	 உண்டமயான	 நடபு	
சைகை	விசுவாசிதான்.	ஏபனன்றால்	ஆவி்ககுரிய	மனிதன்	மடடுவம	
கைர்த்தருடைய	 கைாரியஙகைடை	 நிதானித்து	 அறிநதுபகைாள்ை	
முடியும்.	ஒரு	விசுவாசி		அவிசுவாசியிைம்	தன்னுடைய	குடும்ப	
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கைாரியஙகைடை	 பகிர்நதுபகைாள்ை்க	 கூைாது.	 ஒரு	 பமய்யான	
விசுவாசி	மடடுவம	பகிநதுபகைாண்ை	கைாரியஙகைடை	வவதத்தின்	
பவளிசசைத்திவே	நிதானித்துப்	பார்்ககை	முடியும்.	ஆகைவவ	ஒரு	பமய்	
விசுவாசி்ககு	இன்பனாரு	பமய்	விசுவாசிதான்	உண்டமயான	
நடபு.	

	 இநத	 நான்கு	 கைாரியஙகைளும்	 ஒன்வறாடு	 ஒன்று	
பதாைர்புடையது.	 இநத	 வவதத்தின்	 ஆ்ககிவயான்	 பரிசுத்த	
ஆவியானவர்.	அவருடைய	ஆளுடகை்ககு	நம்டம	ஒப்பு்கபகைாைாமல்	
வவதத்டத	நம்மால்	வாசி்ககை	இயோது.	வவதத்டத	வகைைாதபடி	தன்	
சுய	இஷைமான	வாழ்கடகை	வாழுகிறவன்	பஜபி்ககிற	பஜபமும்	
கைர்த்தரு்ககு	 அருவருப்பானது.	 இடவகைள்	 இல்டேபயனில்	
விசுவாசிகைவைாடு	ஐ்ககியம்	பகைாள்ைமுடியாது.	இடவ	எல்ோம்	
ஒன்வறாடு	ஒன்று	இடணநதது.	ஆகைவவ	வதவன்	தான்	வநசி்ககிற	
எநதபவாரு	 பிள்டைடயயும்	 சிடசி்ககிறார்.	 சிடடசையில்ோத	
எநதபவாரு	 மனிதனின்	 இரடசிப்பும்	 வகைள்வி்ககுறிவய.	
ஆவியானவரின்	உணர்த்துதல்	நம்மில்	இல்டேவயல்	நம்முடைய	
நிடேடய	 நாம்	 ஆராய்நதுப்	 பார்்ககைவவண்டும்.	 ஏபனன்றால்	
வவதம்	பசைால்லுகிறது	இநத	உேகைத்திவே	வதவன்	தம்முடைய	
பிள்டைகைடை	 சிடசி்ககிறார்.	 அதில்	 பரிசுத்தமா்ககைப்பை	
வவண்டும்,	கிறிஸ்து	இவயசுவின்	சைாயலு்ககு	ஒப்பாகை	மாறறப்பை	
வவண்டும்	என்கிற	வநா்ககைம்	இரு்ககிறது.	அநத	மாறறும்படியான	
வவடையிவே	இரண்டு	விதத்தில்	நம்டம	வதவன்	சிடசி்ககிறார்.	
ஒன்று	 நாம்	 கீழப்படியாடமயின்	 பிள்டைகைள்	 நம்ககுள்ைாகை	
பாவத்தின்	எசசைம்	இரு்ககிறது.	அதிலிருநது	விடுப்படும்படியாகை	
பதாைர்நது	 நம்டம	 சிடசி்ககிறார்.	 மறபறான்று	 இநத	 உேகைம்	
பபால்ோஙகைனு்ககுள்	 இரு்ககிறது.	 இநத	 உேகைத்தினால்	
கைடறபடியாத	படி்ககு	நம்டம	சிடசி்ககிறார்.	 நாம்	சிடடசைடய	
அறபமாகை	 எண்ண்ககூைாது.	 சிடசி்ககைப்பைாமல்	 இருநதால்	
பாவத்தின்	 சைம்பைமான	 நரகை	ஆ்ககிடன	 உண்டு.	 இவயசுடவ	
வநா்ககிப்	 பாருஙகைள்.	 அவர்	 கிருடபயில்	 ஐஸ்வரியமுள்ைவர்.	
அவவர	 நம்	 மீடபர்.	 அவவர	 பரவோகைத்திறகு	 ஒவர	 வழியாகை	
இரு்ககிறார்.	

கர்த்தர ்தாமே இந்த வார்த்்தக்ை ஆசீரவதிப்ாராக! ஆமேன்!








