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# சீர்திருத்த பாப்டிஸ்ட் வெளியீடு

இரட்சிக்கப்படுவது எப்படி?

இரட்சிக்கப்படுவது எப்படி?
ப�ொதுவாக
இன்றைக்கு
ஒவ்வொரு
மனிதனும்,
தன்
வாழ்க்கையில், பல கேள்விகள் க�ொண்டவனாகத்தான்
வாழுகிறான். ஆனால் அதிமுக்கியமான ஒரு கேள்வியைக் கேட்ட
ஒரு மனிதனையும், அதற்குரிய பதிலையும் நாம் இந்த சிற்றேட்டில்
பார்க்க இருக்கிற�ோம்.

அப்போஸ்தல நடபடிகள் 16 ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த
மனிதனை நாம் பார்க்கிற�ோம். இந்த மனிதன் ஒரு சிறைச் சாலை
அதிகாரி. பவுல் சிறைச்சாலையிலே அடைக்கப்பட்டிருந்தார்.
அவருடனே கூட சீலாவும் இருந்தார். பவுலும், சீலாவும் சேர்ந்து
தேவனைத் துதித்துப் பாடுகிறார்கள். இதனைப் பார்த்த அந்த
சிறைச்சாலை அதிகாரி ஒரு கேள்வியை எழுப்புகிறார். அது: “அவன்
தீபங்களைக் க�ொண்டுவரச்சொல்லி, உள்ளே ஓடி, நடுநடுங்கி,
பவுலுக்கும் சீலாவுக்கும் முன்பாக விழுந்து, அவர்களை வெளியே
அழைத்துவந்து: ஆண்டவன்மாரே, இரட்சிக்கப்படுவதற்கு நான்
என்ன செய்யவேண்டும் என்றான்” (அப் 16:29,30).
நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் கேட்கவேண்டிய ஒரு
கேள்வி இதுதான். இதை வாசிக்கிற உங்களுக்கும் கூட இந்தக்
கேள்வி அநேகமுறை எழும்பியிருக்கலாம். வாழ்க்கையினுடைய
பலவிதமான ப�ோராட்டங்கள், நெருக்கங்கள், பாடுகளின் ஊடாக
கடந்து செல்லும்பொழுதும் மற்றும் ஆவியானவர் உங்களுடைய
மனதில் பேசுகிற வேளையிலே இந்த கேள்வியை நீங்கள்
கேட்டிருக்கலாம். இந்தக் கேள்விக்கான பதிலை வேதத்தின்
அடிப்படையில் ஆராய்ந்து பார்ப்பது மிகநன்று.
நான்கு காரியங்களை முக்கியமாக உங்கள் முன் வைக்கிறேன்.
இரட்சிக்கப்படுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு
இந்த நான்கு காரியங்களை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று நான்
ச�ொல்லவில்லை. மாறாக இந்த நான்கு காரியங்கள் மூலமாக
தேவனுடைய இரட்சிப்பின் திட்டத்தை நீங்கள் தெளிவாக
விளங்கிக்கொள்ள முடியும். நீங்கள் இரட்சிக்கப்பட்டிருப்பீர்களானால்
உங்கள் இரட்சிப்பை உறுதிப்படுத்திக் க�ொள்ளலாம். ஒருவேளை
நீங்கள் இரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தால் இரட்சிப்பின் வழியை
அறிந்துக�ொண்டு, தேவனிடத்தில் இரட்சிப்பிற்காக மன்றாட
உதவியாக இருக்கும்.
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1. இரட்சிப்பில் மனிதனுடைய பிரச்சனை:

இரட்சிப்பில் மனிதனுடைய பிரச்சனை என்ன? ஏன்
மனிதன் இரட்சிக்கப்படாதபடிக்கு தடுமாறுகிறான்? மனிதனுடைய
பிரச்சினைக்கு முதலாவது காரணம்,
“உங்கள் அக்கிரமங்களே
உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாகப் பிரிவினை
உண்டாக்குகிறது; உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்குச்
செவிக�ொடாதபடிக்கு
அவருடைய
முகத்தை
உங்களுக்கு
மறைக்கிறது” (ஏசாயா 59:2) என்று வேதம் ச�ொல்லுகிறது.
மனிதனுடைய அக்கிரமம் தேவனுக்கும் அவனுக்கும் உள்ள
த�ொடர்பை துண்டித்துப் ப�ோட்டிருக்கிறது. அதாவது மனிதன்
தேவனைவிட்டுப்
பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறான்.
இதைத்தான்
ஆதியாகமத்தில் நாம் பார்க்கிற�ோம். அந்தக் கனியைப் புசிக்கும்
நாளில் உன் ஆத்துமா சாகும் என்று தேவன் ச�ொன்னார்.
மனிதன் கட்டளையை மீறினப�ோது, பாவமானது மனிதனை
தேவனைவிட்டுப் பிரித்தது. ஆகவே மனிதன் மறுபடியும் தேவன�ோடு
இணைக்கப்பட வேண்டுமானால், பாவத்தின் தன்மையையும்,
அதன் அக�ோரத்தையும் உணரவேண்டியது அவசியமானதாகும்.
மனிதன் தேவனை விட்டுப் பிரிந்து ப�ோனபடியினாலே,
அவன்
தேவனுடைய
ஒத்தாசையற்றவனாக,
அவருடைய
உதவியற்றவனாக, அவருடைய இரக்கத்திற்கு புறம்பானவனாக
ப�ோய்விட்டான். மேலும் அவன் தன் சுய விருப்பத்தின்படி
நடந்து தேவ க�ோபாக்கினையைக் குவித்துக் க�ொள்ளுகிறான்.
இதுதான் மனிதனின் மெய்யான நிலையாகக் காணப்படுகிறது.
மனிதனுடைய உண்மை நிலையை பவுல் ர�ோம திருச்சபை
மக்களுக்கு இவ்வாறு எழுதுகிறார். “எல்லாரும் பாவஞ்செய்து,
தேவமகிமையற்றவர்களாகி” (ர�ோமர் 3:23). தேவனுடைய மகிமை
என்பது அவருடைய நீதி, அவருடைய பரிசுத்தம், அவருடைய
அன்பு ப�ோன்றவற்றை இழந்து ப�ோனவனாக மனிதன் இருக்கிறான்.
	தேவன்
ஆதாம்
ஏவாளை
சிருஷ்டித்தப�ொழுது
தேவனுடைய சாயலில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதினாலே, தேவனுடைய
தன்மைகளைக் க�ொண்டவர்களாக வாழ்ந்தார்கள். அவர்களில்
பாவம் என்பது இல்லாததிருந்தது. ஆகவே அவர்கள் தேவ
மகிமை நிறைந்தவர்களாய்க் காணப்பட்டார்கள். எப்பொழுது
பாவம் அவர்களில் பிரவேசித்தத�ோ அப்பொழுதே அதை இழந்து
ப�ோனார்கள். தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையே இருந்த
த�ொடர்பை பாவம் துண்டித்தது. அவன் மறுபடியுமாக தேவன�ோடு
ஒப்புரவாகவில்லை என்றால் என்றென்றும் நித்திய ஆக்கினைக்கு
உட்பட்டவனாக இருக்கிறான்.
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2. தேவன் எப்படிப்பட்டவர்?

	தேவன் எவ்விதமான நபர் என்பதை வேதம் தெளிவாக நமக்கு
விவரிக்கிறது. “தீமையைப் பார்க்கமாட்டாத சுத்தக்கண்ணனே”
(ஆபகூக் 1:13). தேவனைக் குறித்து ஒரு அம்சத்தை ஆபகூக்
தீர்க்கத்தரிசி மிகத்தெளிவாக நமக்கு சித்தரித்துக் காட்டுகிறார்.
அவர் தீமையை பார்க்கமாட்டாத பரிசுத்தர். தேவனுக்கும்
பாவத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. பாவம் என்பது அவரைக்
கிட்டிச் சேரவும் முடியாது. ஆகவே பாவத்தோடு சம்பந்தம்
க�ொண்ட மனிதன�ோடு அவர் ஐக்கியப்பட சாத்தியமே இல்லை.
தேவன் பரிசுத்தர், நீதிபரர், முழுமையானவர். “நான் பரிசுத்தராய்
இருக்கிறது ப�ோல நீங்களும் பரிசுத்தராக இருங்கள்” என்று
கட்டளையிட்டவர். ஆகவே பரிசுத்தமுள்ள தேவனுக்கு முன்பாக,
எந்தவ�ொரு பாவியான மனுஷனும் நிற்க முடியாது. மனிதனுடைய
வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும்பொழுது அவன் பரிதபிக்கப்பட்டவன்.
ஆகவேதான் பவுல், “நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதியில்லை;
நான் விரும்புகிறதைச் செய்யாமல், நான் வெறுக்கிறதையே
செய்கிறேன்” (ர�ோமர் 7:15) என்று பரிதபிக்கிறார்.
சில சமயங்களில் என்னையே நான் அருவருக்கிறேன். நான்
ஏன் இவ்விதம் செய்கிறேன் என்று ந�ொந்து க�ொண்டு வாழுகிறேன்.
விரும்புகிறதை நான் செய்யாமல் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன்.
நான் ஆண்டவருக்குப் பிரியமாக வாழத்தான் நினைக்கிறேன்,
ஆனால் செய்வதெல்லாம் எனக்கே பிடிக்கவில்லை. என் மனதுக்குள்
இருக்கிற நல்ல நன்மைகளை என்னால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை.
நிர்பந்தமான மனுஷனாக வாழுகிறேன். இதைத்தான் பவுல்,
“ஆதலால் நான் அல்ல, எனக்குள் வாசமாயிருக்கிற பாவமே அப்படிச்
செய்கிறது”(ர�ோமர் 7:17) என்று ச�ொல்லுகிறார். பாவம் என்கிற
விஷம் நம்மைத் தீண்டினதால், நாம் தீட்டுப்பட்டு ப�ோனவர்கள்.
நன்மை செய்யவேண்டும் என்கிற விருப்பம் இருந்தாலும், நன்மை
செய்வத�ோ நம்மில் இல்லை. ஆகவே மனிதர்களாய் நாம் இந்த
உலகத்தில் ப�ோராடுகிற�ோம். உண்மையான விதத்தில் நாம் ஒரு
மனிதன�ோடு கூட அமர்ந்து பேசுவ�ோமானால், அவர்கள் எவ்வளவு
ம�ோசமான நபராக காணப்பட்டாலும் அவர்களுக்குள் இருக்கும்
படியான நல்ல எண்ணங்களை பார்க்க முடியும். ஆனால் பாவத்தின்
தன்மை மனிதனின் மனக்கண்களைக் குருடாக்கிப் ப�ோட்டுள்ளது.
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3. மனிதனுடைய நீதியெல்லாம் கந்தை:

மனிதன்
எப்படியாகிலும்
தேவனை
கிட்டிச்
சேரவேண்டும் என்று ச�ொல்லி, அதற்காக எதையாகிலும்
செய்யவே நினைக்கிறான். அவனுக்குள் இருக்கும் மனசாட்சி
குத்தும் ப�ொழுது கடவுளைக் குறித்த உணர்வு அவனுக்குள்
ஏற்படுகிறது. ஒருமுறை சாது சுந்தர்சிங் என்ற தேவ மனிதன்
ஒரு முனிவரை சந்தித்தப்பொழுது, அந்த முனிவர் தன் கையை
மரத்திலே கட்டி அந்த கை இரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் மறுத்து
ப�ோகும் அளவிற்கு தண்டித்ததைப் பார்த்தார். சாது சுந்தர்சிங்
அந்த முனிவரைப் பார்த்து, ஐயா ஏன் இப்படி உங்களையே
தண்டித்துக் க�ொள்ளுகிறீர்கள்? என்று கேட்டார். அதற்கு
அந்த முனிவர், இந்த கைதான் எல்லா பாவமும் செய்தது
அதனால் இந்த கையைத் தண்டிக்கிறேன் என்று ச�ொன்னான்.
மனிதனுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும் ப�ொழுது, இந்த
உலகில் எந்தப் பகுதியில் அவன் இருந்தாலும், ஒருவேளை
அவன் மனிதனையே அடித்து சாப்பிடுகிறவனாக இருந்தாலும்,
அவனும்கூட கடவுள் என்பவர் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று
நம்புகிறான். மனிதன் தேவ சாயலில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதை
அவன் வெளிப்படுத்துகிறான்.
மனிதன் பாவத்தினால் வீழ்ந்து ப�ோனது உண்மைதான்.
ஆனாலும் கூட தேவ சாயலில் அவன் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட
அந்த காரியத்தினுடைய ஒரு சிறிய அளவாகிலும் நமக்குள்
இருக்கிறது. ஆகவேதான் அவன் நாம் எப்படியாலும்
இரட்சிக்கப்பட
முடியாதா?
எப்படியாகிலும்
நாம்
ஆண்டவரைப் பிரியப்படுத்த முடியாதா? என்று நினைக்கிறான்.
அதினால் அவன் எப்படியாகிலும் ஆண்டவருக்குப் பிரியமாக
வாழ எதையாகிலும் செய்வேன் என்று ச�ொல்லி, அவனுக்குத்
தெரிந்த விதங்களில் கடவுளைத் தேடுகிறான். ஆகவே
அவன் தனக்கு தெரிந்த வகையிலே கல்லிலும், மண்ணிலும்
சிலையை செய்து வணங்குகிறான். தான் செய்கிறதை
ஆண்டவர் அங்கீகரிப்பார் என்றும் நினைக்கிறான். ஆனால்
வேதம் என்ன ச�ொல்லுகிறது, நாம் பாவம் என்கிற க�ொடிய
ந�ோயினால் தீட்டுப்பட்டிருக்கிற�ோம். அந்த பாவம் என்கிற
தன்மை நமக்குள்ளே இருப்பதினால், நாம் எதை செய்தாலும்
அது தீட்டுப்பட்டும், கறைபடிந்தும் காணப்படுகிறது. அந்த
கறை படிந்ததினாலே ஆண்டவரிடத்தில் தேவனை கிட்டிச்
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சேருவதில் வாய்ப்புகளே கிடையாது. ஏனென்றால் அவர்
பரிசுத்தர். நாம் என்னதான் செய்தாலும் அங்கே பாவம் என்கிற
கறை இருப்பதினால், மகா பரிசுத்தமான தேவனிடத்தில்
கிட்டிச் சேருவதற்கு வாய்ப்புகள் அற்றுப்போனது.
அப்படியானால் மனிதன் கடவுளைப் பிரியப்படுத்த
செய்கிற காரியங்களை எல்லாம் தேவன் எவ்விதம் பார்க்கிறார்?
“நாங்கள் அனைவரும் தீட்டானவர்கள்போல இருக்கிற�ோம்;
எங்களுடைய நீதிகளெல்லாம் அழுக்கான கந்தைப�ோல
இருக்கிறது, நாங்கள் அனைவரும் இலைகளைப்போல்
உதிருகிற�ோம்; எங்கள் அக்கிரமங்கள் காற்றைப்போல்
எங்களை அடித்துக்கொண்டுப�ோகிறது” (ஏசாயா 64:6).
தேவன் இங்கு தெளிவாக மனிதனுடைய உண்மையான
நிலையை ஏசாயா தீர்க்கத்தரிசியின் மூலம் எடுத்துரைக்கிறார்.
பாவத்தினால் கறைபடிந்த மனிதன், தேவனுடைய மகிமையை
இழந்து ப�ோய்விட்டான். அதினால் நாம் என்ன நீதியை
செய்தாலும் அது அழுக்கான கந்தையைப் ப�ோலதான்
இருக்கும். அப்படியானால் நாம் என்னதான் செய்வது?
நாம் இரட்சிக்கப்பட வாய்ப்பே இல்லையா? என்று நாம்
கேள்விகளை அடுக்கிக் க�ொண்டு ப�ோகலாம்.

4. இரட்சிப்பிற்கான ஒரே வழி - இயேசு கிறிஸ்து:

அருமையானவர்களே! அன்பு நிறைந்த தேவன், நாம்
இரட்சிக்கப்பட ஒரே ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்.
பாவத்தை
நீக்குவதற்கு
மனிதன்
பல
முயற்சிகளை
மேற்கொண்டாலும், அவனால் அதைச் செய்யமுடியவில்லை.
ஆகவேதான் மனிதனுடைய ஆத்துமாவின் விலை மதிப்பை
உணர்ந்து, கர்த்தர் ஒரு வழியை உணடாக்கினார். “நாம்
பாவிகளாயிருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே”
(ர�ோமர் 5:8) என்று வேதம் தெளிவாகச் ச�ொல்லுகிறது.
பாவமே இல்லாத பரிசுத்தமான கிறிஸ்து நமக்காக,
நம்முடைய பாவத்தின் ஆக்கினையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு,
சிலுவையிலே தேவ க�ோபாக்கினையை சுமந்து தீர்த்து,
நமக்காக ஒரு வழியை திறந்து வைத்தார்.
தீட்டுப்பட்ட
நீயும்
நானும்
நம்மை
நாமே
பாவத்திலிருந்து விடுவித்துக் க�ொள்ள முடியாது. நாம் என்ன
செய்தாலும் அதில் பாவம் என்கிற கறைப் படிந்திருக்கும்.
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நம்முடைய பரிதாப நிலையை அறிந்த தேவன், மகா
பரிசுத்தமுள்ள தேவன், நான் வந்து உனக்காக மரிக்கிறேன்,
உன்னுடைய பாவத்தின் மரண ஆக்கினையை நான் சுமந்து
தீர்க்கிறேன் என்று தாமாக முன் வந்து தன்னையே பலியாக
ஒப்புக்கொடுத்தார்.
“நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய
நீதியாகும்படிக்கு, பாவம் அறியாத அவரை நமக்காகப்
பாவமாக்கினார்” (2 க�ொரி 5:21) என்று வேதம் தெளிவாகச்
ச�ொல்லுகிறது. தேவனுடைய நீதியை மீண்டுமாக நாம்
சுதந்தரித்துக் க�ொள்ளும்படிக்கு, பாவம் அறியாத அவரை
நமக்காகப் பாவமாக்கினார். நம்முடைய நீதி அழுகானது,
கந்தையானது. இப்பொழுத�ோ அவர் தம்முடைய நீதியை
நமக்குக் க�ொடுக்கிறார். அதுதான் இரட்சிப்பின் வஸ்திரம். அந்த
வஸ்திரத்திற்காக மிகப்பெரிய கிரயத்தை செலுத்திவிட்டார்.
நம்முடைய நீதி கந்தை. தேவனுடைய நீதிய�ோ இரட்சிப்பின்
வஸ்திரம். இந்த இரட்சிப்பை நிறைவேற்றும் படியாக தேவனே
ஒரு திட்டம் தீட்டி, நிறைவேற்றி, முடித்துவிட்டார்.
ஆகவேதான் சிலுவையிலே கடைசியாக “முடிந்தது”
என்று ச�ொன்னார். இந்த இரட்சிப்பை நமக்கு (மனிதனுக்கு)
இலவசமாகக் க�ொடுக்கிறார். அதைதான் வேதம், “தேவன்,
தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவன�ோ
அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு,
அவரைத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார்”
(ய�ோவான் 3:16) என்று ச�ொல்லுகிறது. நித்தியஜீவனை
அடையும்படிக்கு என்று ச�ொல்லுவது நாம் நித்திய ஜீவனை
இழந்துவிட்டோம்.
நாம்
தேவன�ோடு
என்றென்றும்
வாழும்படியான ஜீவ சுவாசத்தை நம்(மனிதன்) நாசியிலே
ஊதினார். பாவம் என்றைக்கு பிரவேசித்தத�ோ, அப்பொழுதே
அந்த நித்திய ஜீவனை இழந்து ப�ோன�ோம். தேவன�ோடு
நித்தியமாய் வாழக்கூடிய அந்த ஜீவன் நம்மைவிட்டு
ப�ோனது. ஆனால் ஒன்று மாத்திரம் த�ொடர்கிறது, அது
என்னவென்றால், நித்திய நித்தியமாய் வாழும் படியான
வாழ்க்கை. ஆகவேதான் மனிதன் சரீரத்தில் இறந்தாலும் கூட,
அவன் ஆத்துமா த�ொடர்ந்து வாழ்ந்து க�ொண்டே இருக்கும்.
	தேவன் என்பவர் ஏத�ோ நம்மைப்போல ஒருகாலத்தில்
பிறந்து மரிப்பவர் அல்ல. அவர் நித்தியமானவர். அவராலே
நாம் நித்திய நித்தியமாய் வாழுகிற வாழ்க்கையைக்
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க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.
நாம்
பாவிகளானாதினாலே
ஒருவேளை ஆண்டவர் இந்த இரட்சிப்பின் திட்டத்தையே
நிறைவேற்றாமல் ப�ோயிருந்தால், நாம் மரித்ததும் நரகம்தான்
செல்லுவ�ோம். ஏனென்றால் கட்டளையை மீறினது பாவம்.
பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் (நித்திய மரணம்).
அப்போஸ்தல நடபடிகளில் அந்த சிறைச்சாலை
அதிகாரி
“இரட்சிக்கப்படுவதற்கு நான் என்ன செய்ய
வேண்டும்” என்று கேட்கிறான். அதற்கு பவுல், “கர்த்தராகிய
இயேசுகிறிஸ்துவை விசுவாசி” என்கிறார். விசுவாசிப்பது
என்றால் என்ன? கிறிஸ்தவர் என்று ச�ொல்லுகிற எல்லோரும்
இயேசுவைத்தான் நம்புகிறார்கள். ஆனால் ஒவ்வொருவரும்
இயேசுகிறிஸ்துவை எப்படி நம்புகிறார்கள் என்பதுதான்
கேள்வி. நீயும் நானும் இயேசுவை எவ்விதமாக நம்புகிற�ோம்?
நாம் இரட்சிக்கப்பட வேண்டுமானால், இயேசுகிறிஸ்துவை
இரட்சகராக நம்பவேண்டும். அவர்தான் மெய்யான இரட்சகர்,
என் பாவங்களை நீக்கக்கூடிய என்னுடைய இரட்சகர் என்று
நாம் அங்கீகரித்து, அவரையே முழுமையாக சார்ந்துக�ொள்ள
வேண்டும்.
அப்படி நாம் சார்ந்துக�ொள்ளும் ப�ொழுது அதில்
மூன்று காரியங்களை நாம் உணரவேண்டும்.
அ. பாவத்தைக் குறித்த உணர்வு வேண்டும்:
என்னுடைய வாழ்க்கையில் என் பாவத்தன்மை இப்படி
இருக்கிறதே
என்று
பாவத்தைக்
குறித்த
உணர்வு
வரவேண்டும். இந்த பாவ சுபாவம் என்னை இப்படி
ஆட்டிப்படைக்கிறதே, இதிலிருந்து யார் என்னை மீட்கக்
கூடும் என்று விடுதலையைத் தேடவேண்டும். பாவம் என்கிற
விஷம் தேவனையும், என்னையும் பிரித்துவிட்டதே என்ற
குற்ற உணர்வு வரவேண்டும்.
ஒரு ப�ொருளை வாங்க நாம் கடைக்கு செல்லுகிற�ோம்
என்றால், எந்தப் ப�ொருளை வாங்க வேண்டும், அதற்கு
எவ்வளவு பணம் தேவை என்பதை அறிந்து ஒரு திட்டத்தோடு
தானே செல்கிற�ோம். அதுப�ோல, இரட்சிப்பிற்காக நீயும்,
நானும்
தேவனிடத்தில்
வரும்பொழுது,
நம்முடைய
பாவத்தன்மையை உணர்ந்து,
“ஆண்டவரே என்னுடைய
பாவத்தன்மை
என்னை
அழித்துக்
க�ொண்டிருக்கிறது.
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நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கிற விருப்பம் இருக்கிறது,
ஆனால் நன்மை செய்வத�ோ என்னிடத்தில் இல்லை” என்று
நம் பாவங்களை அறிக்கை செய்ய வேண்டும். பரிசுத்த
ஆவியானவர் நம் இருதயத்தை ஆழமாகக் குத்தாமல், நம்
பாவத்தன்மையை நாம் உணர முடியாது. ஆகவே பாவத்தை
உணர்த்தும்படிக்கு தேவனிடத்தில் நாம் மன்றாட வேண்டும்.
ஆ. நம்முடைய கிரியை கந்தை என்பதை உணரவேண்டும்:

இன்றைக்கு
அநேக
கிறிஸ்தவர்கள்,
கிரியையினால்
இரட்சிக்கப்படுவ�ோம் என்று நினைக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒருவேளை,
நான் தேவனுக்காக செய்கிற ஊழியத்தினால் அல்லது ஜெபம்
செய்வதினால் அல்லது வேதத்தை நன்றாக வாசிப்பதினால் தேவன்
என்னை இரட்சிப்பார் என்று நினைக்கிறார்கள். அன்பானவர்களே!
வேதம் ச�ொல்லுகிறது அதெல்லாம் அழுக்கான கந்தை. நம்முடைய
வாழ்க்கையிலே, நம் ச�ொந்த முயற்சினாலும், விருப்பத்தினாலும்,
நாம் எதை செய்தாலும் அது எல்லாமே பாவக்கறை படிந்த
கந்தையே. நாம் ஜெபித்தாலும் அதில் பாவம் என்கிற தன்மை
இருக்கிறது. நாம் வேதத்தை வாசித்தாலும் அதில் பாவம் என்கிற
தன்மை இருக்கிறது. பாவம் நம் மனக்கண்களைக் குருடாக்கிப்
ப�ோட்டதினால், அதை நாம் உணராமல் இருக்கிற�ோம். ஆகவே
நம்முடைய நீதியெல்லாம் கந்தை என்பதை உணரவேண்டும். நாம்
எந்தவ�ொரு கிரியையினாலும் இரட்சிக்கப்பட முடியாது என்பதை
அறிந்துக�ொள்ள வேண்டும்.
இ. இரட்சிப்பிற்கான ஒரே ஒரு வழி இயேசுகிறிஸ்துதான் என்பதை
உணரவேண்டும்:

இயேசுகிறிஸ்து மாத்திரமே மனிதனுடைய பாவத்தை
நீக்கும்படியாக,
இந்த
உலகத்தில்
மனிதனாக
வந்து,
அவனைப்போலவே இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து, பாவமில்லாதவராய்
தம்முடைய மக்களின் பாவத்தை சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்து,
உயிர்த்தெழுந்தார். ஆகவே இரட்சிப்பின் ஒரே ஒரு வாசல்
இயேசுகிறிஸ்து மாத்திரமே. அதை நாம் உணர்ந்து, “ஆண்டவரே
என்னை இரட்சியும். நான் நிர்பந்தமான மனுஷன், என் பாவத்தை
நீர் உம்முடைய இரத்தத்தினால் கழுவி சுத்திகரியும் ஆண்டவரே.
நீரே மெய்யான இரட்சகர் என்பதை விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே.
என்னை இரட்சித்தருளும் ஆண்டவரே” என்று ஜெபிக்க வேண்டும்.
ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம், நான் எப்பொழுது வரைக்கும்
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எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று. தேவன் உன்னை இரட்சிக்கும்
மட்டுமாக ஜெபிக்க வேண்டும்.

இன்றைக்கு அநேக மக்கள் என்ன செய்கிறார்கள்?
என்னுடைய குடும்ப கஷ்டத்திற்கு உதவி செய்யவேண்டும்
அல்லது மற்ற காரியங்களுக்காகவும், தங்கள் சுய வழிகளுக்காகவும்
இயேசுகிறிஸ்து உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து
ஆலயத்திற்கு செல்லுகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் யாரும்
தங்கள் பாவங்களை உணர்ந்து இரட்சகராக இயேசுவைத்
தேடுவது கிடையாது. நாம் எப்பொழுது தேவனை இரட்சகராக
தேடுகிற�ோமா அப்பொழுதான் நம்மை இரட்சிப்பார்.
	பவுல்
தன்னுடைய
வாழ்க்கையில்
பலவிதமான
ச�ோதனைகள், ப�ோராட்டங்கள், பாடுகளின் ஊடாக கடந்து
சென்றார். அவர் தன்னுடைய உண்மையான நிலையை உணர்ந்து
தேவனிடத்தில் மன்றாடினார். “நிர்ப்பந்தமான மனுஷன் நான்!
இந்த மரணசரீரத்தினின்று யார் என்னை விடுதலையாக்குவார்?”
(ர�ோமர் 7:24) என்று தன் நிலையை உணர்ந்தார். ஆனால் அவர்
அதே நிலையில் இருக்கவில்லை, தன் விடுதலையின் வழியை
அறிந்திருந்தார். ஆகவேதான் “ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு
ட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே
நடக்கிறவர்களுக்கு
ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை”(ர�ோமர்
8:1)
என்று ச�ொன்னார். இயேசுகிறிஸ்துவை அவர் இரட்சகர்
என்பதை அறிந்திருந்தார். இயேசுகிறிஸ்து மூலமாக மாத்திரமே
பாவத்திலிருந்து விடுதலை என்பதை உணர்ந்தார் ஆகவேதான்,
“கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம்
என்னைப் பாவம் மரணம் என்பவைகளின் பிரமாணத்தினின்று
விடுதலையாக்கிற்றே” (ர�ோமர் 8:2) என்று சாட்சியிடுகிறார்.
அன்பானவர்களே! இயேசுகிறிஸ்துவை நாமும் இரட்சகராகத்
தேடும்பொழுது மாத்திரமே, அவர் நம்மை இரட்சித்து நித்திய
ஜீவனைக் க�ொடுப்பார். ஆகவே உன்னுடைய வாழ்க்கையில்,
உன் பாவக்கறை, பாவத்தன்மை எல்லாவற்றையும் உணர்ந்து,
பாவத்தைவிட்டு உன்னைத் தாழ்த்தி தேவன் பக்கமாக மனந்திரும்பு.
இயேசுகிறிஸ்து உன்னை இரட்சிப்பார்.

கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக! ஆமென்!
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