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இரட்சிக்கப்படுவது எப்படி?

 ப�ொதுவொக இன்றைக்கு ஒவபவொரு மனிதனும், 
தன  வொழக்்கயில், �ல ககள்விகள் பகொண்டவனொகததொன 
வொழுகிறைொன. ஆனொல் அதிமுக்கியமொன ஒரு ககள்வி்யக் ககட்ட 
ஒரு மனித்னயும், அதற்குரிய �தி்லயும் நொம் இநத சிற்கறைடடில் 
�ொரக்க இருக்கிகறைொம். 
 அபக�ொஸதல ந்ட�டிகள் 16 ஆம் அதிகொரததில் இநத 
மனித்ன நொம் �ொரக்கிகறைொம். இநத மனிதன ஒரு சி்றைச் சொ்ல 
அதிகொரி. �வுல் சி்றைச்சொ்லயிகல அ்்டக்கப�டடிருநதொர. 
அவரு்டகன கூ்ட சீலொவும் இருநதொர. �வுலும், சீலொவும் கசரநது 
கதவ்னத துதிததுப �ொடுகிறைொரகள். இத்னப �ொரதத அநத 
சி்றைச்சொ்ல அதிகொரி ஒரு ககள்வி்ய எழுபபுகிறைொர. அது: “அவன 
தீ�ஙக்ைக் பகொணடுவரச்பசொல்லி, உள்கை ஓடி, நடுநடுஙகி, 
�வுலுக்கும் சீலொவுக்கும் முன�ொக விழுநது, அவரக்ை பவளிகய 
அ்ைததுவநது: ஆண்டவனமொகர, இரடசிக்கப�டுவதற்கு நொன 
எனன பசயயகவணடும் எனறைொன” (அப 16:29,30). 
 நம்மு்்டய வொழக்்கயிலும் நொம் ககடககவணடிய ஒரு 
ககள்வி இதுதொன. இ்த வொசிக்கிறை உஙகளுக்கும் கூ்ட இநதக் 
ககள்வி அகநகமு்றை எழும்பியிருக்கலொம். வொழக்்கயினு்்டய 
�லவிதமொன க�ொரொட்டஙகள், பநருக்கஙகள், �ொடுகளின ஊ்டொக 
க்டநது பசல்லும்ப�ொழுதும் மற்றும் ஆவியொனவர உஙகளு்்டய 
மனதில் க�சுகிறை கவ்ையிகல இநத ககள்வி்ய நீஙகள் 
ககடடிருக்கலொம். இநதக் ககள்விக்கொன �தி்ல கவதததின 
அடிப�்்டயில் ஆரொயநது �ொரப�து மிகநனறு. 
 நொனகு கொரியஙக்ை முக்கியமொக உஙகள் முன ் வக்கிகறைன. 
இரடசிக்கப�டுவதற்கு எனன பசயய கவணடும் எனறை ககள்விக்கு 
இநத நொனகு கொரியஙக்ை நீஙகள்  பசயயுஙகள் எனறு நொன 
பசொல்லவில்்ல. மொறைொக இநத நொனகு கொரியஙகள் மூலமொக 
கதவனு்்டய இரடசிபபின திட்டத்த நீஙகள் பதளிவொக 
விைஙகிக்பகொள்ை முடியும். நீஙகள் இரடசிக்கப�டடிருபபீரகைொனொல் 
உஙகள் இரடசிப்� உறுதிப�டுததிக் பகொள்ைலொம். ஒருகவ்ை 
நீஙகள் இரடசிக்கப�்டொமல் இருநதொல்  இரடசிபபின வழி்ய 
அறிநதுபகொணடு, கதவனி்டததில் இரடசிபபிற்கொக மனறைொ்ட 
உதவியொக இருக்கும். 
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1. இரட்சிப்பில் மனிதனுடைய பிரச்சடை:

 இரடசிபபில் மனிதனு்்டய பிரச்ச்ன எனன? ஏன  
மனிதன இரடசிக்கப�்டொத�டிக்கு தடுமொறுகிறைொன? மனிதனு்்டய 
பிரச்சி்னக்கு முதலொவது கொரணம்,  “உஙகள் அக்கிரமஙககை 
உஙகளுக்கும் உஙகள் கதவனுக்கும் நடுவொகப பிரிவி்ன 
உண்டொக்குகிறைது; உஙகள் �ொவஙககை அவர உஙகளுக்குச் 
பசவிபகொ்டொத�டிக்கு அவரு்்டய முகத்த உஙகளுக்கு 
ம்றைக்கிறைது” (ஏசொயொ 59:2) எனறு கவதம் பசொல்லுகிறைது. 
மனிதனு்்டய அக்கிரமம் கதவனுக்கும் அவனுக்கும் உள்ை 
பதொ்டர்� துணடிததுப க�ொடடிருக்கிறைது. அதொவது மனிதன 
கதவ்னவிடடுப பிரிக்கப�டடிருக்கிறைொன. இ்தததொன 
ஆதியொகமததில் நொம் �ொரக்கிகறைொம். அநதக் கனி்யப புசிக்கும் 
நொளில் உன ஆததுமொ சொகும் எனறு கதவன பசொனனொர. 
மனிதன கட்ட்ை்ய மீறினக�ொது, �ொவமொனது மனித்ன 
கதவ்னவிடடுப பிரிததது. ஆககவ மனிதன மறு�டியும் கதவகனொடு 
இ்ணக்கப�்ட கவணடுமொனொல், �ொவததின தன்ம்யயும், 
அதன அககொரத்தயும் உணரகவணடியது அவசியமொனதொகும். 
மனிதன கதவ்ன விடடுப பிரிநது க�ொன�டியினொகல, 
அவன கதவனு்்டய ஒததொ்சயற்றைவனொக, அவரு்்டய 
உதவியற்றைவனொக, அவரு்்டய இரக்கததிற்கு புறைம்�ொனவனொக 
க�ொயவிட்டொன. கமலும் அவன தன சுய விருப�ததின�டி 
ந்டநது கதவ ககொ�ொக்கி்ன்யக் குவிததுக் பகொள்ளுகிறைொன. 
இதுதொன மனிதனின பமயயொன நி்லயொகக் கொணப�டுகிறைது. 
மனிதனு்்டய உண்ம நி்ல்ய �வுல் கரொம திருச்ச்� 
மக்களுக்கு இவவொறு எழுதுகிறைொர.  “எல்லொரும் �ொவஞபசயது, 
கதவமகி்மயற்றைவரகைொகி” (கரொமர 3:23). கதவனு்்டய மகி்ம 
என�து அவரு்்டய நீதி, அவரு்்டய �ரிசுததம், அவரு்்டய 
அனபு க�ொனறைவற்்றை இைநது க�ொனவனொக மனிதன இருக்கிறைொன. 
 கதவன ஆதொம் ஏவொ்ை சிருஷ்டிததப�ொழுது 
கதவனு்்டய சொயலில் சிருஷ்டிக்கப�ட்டதினொகல, கதவனு்்டய 
தன்மக்ைக் பகொண்டவரகைொக வொழநதொரகள். அவரகளில் 
�ொவம் என�து இல்லொததிருநதது. ஆககவ அவரகள் கதவ 
மகி்ம நி்றைநதவரகைொயக் கொணப�ட்டொரகள். எபப�ொழுது 
�ொவம் அவரகளில் பிரகவசிததகதொ அபப�ொழுகத அ்த இைநது 
க�ொனொரகள். கதவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இ்்டகய இருநத 
பதொ்டர்� �ொவம் துணடிததது. அவன மறு�டியுமொக கதவகனொடு 
ஒபபுரவொகவில்்ல எனறைொல் எனபறைனறும் நிததிய ஆக்கி்னக்கு 
உட�ட்டவனொக இருக்கிறைொன.  
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2. ததவன் எப்்படிப்்பட்ைவர்?

 கதவன எவவிதமொன ந�ர என�்த கவதம் பதளிவொக நமக்கு 
விவரிக்கிறைது.  “தீ்ம்யப �ொரக்கமொட்டொத சுததக்கணணகன” 
(ஆ�கூக் 1:13). கதவ்னக் குறிதது ஒரு அம்சத்த ஆ�கூக் 
தீரக்கததரிசி மிகதபதளிவொக நமக்கு சிததரிததுக் கொடடுகிறைொர. 
அவர தீ்ம்ய �ொரக்கமொட்டொத �ரிசுததர. கதவனுக்கும் 
�ொவததுக்கும் சம்�நதகம கி்்டயொது. �ொவம் என�து அவ்ரக் 
கிடடிச் கசரவும் முடியொது. ஆககவ �ொவதகதொடு சம்�நதம் 
பகொண்ட மனிதகனொடு அவர ஐக்கியப�்ட சொததியகம இல்்ல. 
கதவன �ரிசுததர, நீதி�ரர, முழு்மயொனவர. “நொன �ரிசுததரொய 
இருக்கிறைது க�ொல நீஙகளும் �ரிசுததரொக இருஙகள்” எனறு 
கட்ட்ையிட்டவர. ஆககவ �ரிசுததமுள்ை கதவனுக்கு முன�ொக, 
எநதபவொரு �ொவியொன மனுஷனும் நிற்க முடியொது. மனிதனு்்டய 
வொழக்்க்ய நொம் �ொரக்கும்ப�ொழுது அவன �ரிதபிக்கப�ட்டவன. 
ஆககவதொன �வுல்,  “நொன பசயகிறைது எனக்கக சம்மதியில்்ல; 
நொன விரும்புகிறை்தச் பசயயொமல், நொன பவறுக்கிறை்தகய 
பசயகிகறைன” (கரொமர 7:15) எனறு �ரிதபிக்கிறைொர. 
 சில சமயஙகளில் என்னகய நொன அருவருக்கிகறைன. நொன 
ஏன இவவிதம் பசயகிகறைன எனறு பநொநது பகொணடு வொழுகிகறைன. 
விரும்புகிறை்த நொன பசயயொமல் பவறுக்கிறை்தகய பசயகிகறைன. 
நொன ஆண்டவருக்குப பிரியமொக வொைததொன நி்னக்கிகறைன, 
ஆனொல் பசயவபதல்லொம் எனக்கக பிடிக்கவில்்ல. என மனதுக்குள் 
இருக்கிறை நல்ல நன்மக்ை எனனொல் நி்றைகவற்றை முடியவில்்ல. 
நிர�நதமொன மனுஷனொக வொழுகிகறைன. இ்தததொன �வுல்,  
“ஆதலொல் நொன அல்ல, எனக்குள் வொசமொயிருக்கிறை �ொவகம அப�டிச் 
பசயகிறைது”(கரொமர 7:17) எனறு பசொல்லுகிறைொர. �ொவம் எனகிறை 
விஷம் நம்்மத தீணடினதொல், நொம் தீடடுப�டடு க�ொனவரகள். 
நன்ம பசயயகவணடும் எனகிறை விருப�ம் இருநதொலும், நன்ம 
பசயவகதொ நம்மில் இல்்ல. ஆககவ மனிதரகைொய நொம் இநத 
உலகததில் க�ொரொடுகிகறைொம். உண்மயொன விதததில் நொம் ஒரு 
மனிதகனொடு கூ்ட அமரநது க�சுகவொமொனொல், அவரகள் எவவைவு 
கமொசமொன ந�ரொக கொணப�ட்டொலும் அவரகளுக்குள் இருக்கும் 
�டியொன நல்ல எணணஙக்ை �ொரக்க முடியும். ஆனொல் �ொவததின 
தன்ம மனிதனின மனக்கணக்ைக் குரு்டொக்கிப க�ொடடுள்ைது.
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3. மனிதனுடைய நீதியயல்்லாம் கநடத:

 மனிதன எப�டியொகிலும் கதவ்ன கிடடிச் 
கசரகவணடும் எனறு பசொல்லி, அதற்கொக எ்தயொகிலும் 
பசயயகவ நி்னக்கிறைொன. அவனுக்குள் இருக்கும் மனசொடசி 
குததும் ப�ொழுது க்டவு்ைக் குறிதத உணரவு அவனுக்குள் 
ஏற்�டுகிறைது. ஒருமு்றை சொது சுநதரசிங எனறை கதவ மனிதன 
ஒரு முனிவ்ர சநதிததபப�ொழுது, அநத முனிவர தன ் க்ய 
மரததிகல கடடி அநத ் க இரதத ஓட்டம் இல்லொமல் மறுதது 
க�ொகும் அைவிற்கு தணடிதத்தப �ொரததொர. சொது சுநதரசிங 
அநத முனிவ்ரப �ொரதது, ஐயொ ஏன இப�டி உஙக்ைகய 
தணடிததுக் பகொள்ளுகிறீரகள்? எனறு ககட்டொர. அதற்கு 
அநத முனிவர, இநத ்கதொன எல்லொ �ொவமும் பசயதது 
அதனொல் இநத ் க்யத தணடிக்கிகறைன எனறு பசொனனொன. 
மனிதனு்்டய வொழக்்க்ய நொம் �ொரக்கும் ப�ொழுது, இநத 
உலகில் எநதப �குதியில் அவன இருநதொலும், ஒருகவ்ை 
அவன மனித்னகய அடிதது சொபபிடுகிறைவனொக இருநதொலும், 
அவனும்கூ்ட க்டவுள் என�வர ஒருவர இருக்கிறைொர எனறு 
நம்புகிறைொன. மனிதன கதவ சொயலில் சிருஷ்டிக்கப�ட்ட்த 
அவன பவளிப�டுததுகிறைொன. 
 மனிதன �ொவததினொல் வீழநது க�ொனது உண்மதொன. 
ஆனொலும் கூ்ட கதவ சொயலில் அவன சிருஷ்டிக்கப�ட்ட 
அநத கொரியததினு்்டய ஒரு சிறிய அைவொகிலும் நமக்குள் 
இருக்கிறைது. ஆககவதொன அவன நொம் எப�டியொலும் 
இரடசிக்கப�்ட முடியொதொ? எப�டியொகிலும் நொம் 
ஆண்டவ்ரப பிரியப�டுதத முடியொதொ? எனறு நி்னக்கிறைொன. 
அதினொல் அவன எப�டியொகிலும் ஆண்டவருக்குப பிரியமொக 
வொை எ்தயொகிலும் பசயகவன எனறு பசொல்லி, அவனுக்குத 
பதரிநத விதஙகளில் க்டவு்ைத கதடுகிறைொன. ஆககவ 
அவன தனக்கு பதரிநத வ்கயிகல கல்லிலும், மணணிலும் 
சி்ல்ய பசயது வணஙகுகிறைொன. தொன பசயகிறை்த 
ஆண்டவர அஙகீகரிப�ொர எனறும் நி்னக்கிறைொன. ஆனொல் 
கவதம் எனன பசொல்லுகிறைது, நொம் �ொவம் எனகிறை பகொடிய 
கநொயினொல் தீடடுப�டடிருக்கிகறைொம். அநத �ொவம் எனகிறை 
தன்ம நமக்குள்கை இருப�தினொல், நொம் எ்த பசயதொலும் 
அது தீடடுப�டடும், க்றை�டிநதும் கொணப�டுகிறைது. அநத 
க்றை �டிநததினொகல ஆண்டவரி்டததில் கதவ்ன கிடடிச் 
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கசருவதில் வொயபபுககை கி்்டயொது. ஏபனனறைொல் அவர 
�ரிசுததர. நொம் எனனதொன பசயதொலும் அஙகக �ொவம் எனகிறை 
க்றை இருப�தினொல், மகொ �ரிசுததமொன கதவனி்டததில் 
கிடடிச் கசருவதற்கு வொயபபுகள் அற்றுபக�ொனது. 
 அப�டியொனொல் மனிதன க்டவு்ைப பிரியப�டுதத 
பசயகிறை கொரியஙக்ை எல்லொம் கதவன எவவிதம் �ொரக்கிறைொர?  
“நொஙகள் அ்னவரும் தீட்டொனவரகள்க�ொல இருக்கிகறைொம்; 
எஙகளு்்டய நீதிகபைல்லொம் அழுக்கொன கந்தக�ொல 
இருக்கிறைது, நொஙகள் அ்னவரும் இ்லக்ைபக�ொல் 
உதிருகிகறைொம்; எஙகள் அக்கிரமஙகள் கொற்்றைபக�ொல் 
எஙக்ை அடிததுக்பகொணடுக�ொகிறைது” (ஏசொயொ 64:6). 
கதவன இஙகு பதளிவொக மனிதனு்்டய உண்மயொன 
நி்ல்ய ஏசொயொ தீரக்கததரிசியின மூலம் எடுதது்ரக்கிறைொர. 
�ொவததினொல் க்றை�டிநத மனிதன, கதவனு்்டய மகி்ம்ய 
இைநது க�ொயவிட்டொன. அதினொல் நொம் எனன நீதி்ய 
பசயதொலும் அது அழுக்கொன கந்த்யப க�ொலதொன 
இருக்கும். அப�டியொனொல் நொம் எனனதொன பசயவது? 
நொம் இரடசிக்கப�்ட வொயபக� இல்்லயொ? எனறு நொம் 
ககள்விக்ை அடுக்கிக் பகொணடு க�ொகலொம். 
4. இரட்சிப்பிறகலாை ஒதர வழி - இதயசு கிறிஸ்து:

 அரு்மயொனவரககை! அனபு நி்றைநத கதவன, நொம் 
இரடசிக்கப�்ட ஒகர ஒரு வழி்ய ஏற்�டுததி ் வததிருக்கிறைொர. 
�ொவத்த நீக்குவதற்கு மனிதன �ல முயற்சிக்ை 
கமற்பகொண்டொலும், அவனொல் அ்தச் பசயயமுடியவில்்ல. 
ஆககவதொன மனிதனு்்டய ஆததுமொவின வி்ல மதிப்� 
உணரநது, கரததர ஒரு வழி்ய உண்டொக்கினொர.  “நொம் 
�ொவிகைொயிருக்்கயில் கிறிஸது நமக்கொக மரிதததினொகல” 
(கரொமர 5:8) எனறு கவதம் பதளிவொகச் பசொல்லுகிறைது. 
�ொவகம இல்லொத �ரிசுததமொன கிறிஸது நமக்கொக, 
நம்மு்்டய �ொவததின ஆக்கி்ன்ய அவர ஏற்றுக்பகொணடு, 
சிலு்வயிகல கதவ ககொ�ொக்கி்ன்ய சுமநது தீரதது, 
நமக்கொக ஒரு வழி்ய திறைநது ்வததொர. 
 தீடடுப�ட்ட நீயும் நொனும் நம்்ம நொகம 
�ொவததிலிருநது விடுவிததுக் பகொள்ை முடியொது. நொம் எனன 
பசயதொலும் அதில் �ொவம் எனகிறை க்றைப �டிநதிருக்கும். 
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நம்மு்்டய �ரிதொ� நி்ல்ய அறிநத கதவன, மகொ 
�ரிசுததமுள்ை கதவன, நொன வநது உனக்கொக மரிக்கிகறைன, 
உனனு்்டய �ொவததின மரண ஆக்கி்ன்ய நொன சுமநது 
தீரக்கிகறைன எனறு தொமொக முன வநது தன்னகய �லியொக 
ஒபபுக்பகொடுததொர.  “நொம் அவருக்குள் கதவனு்்டய 
நீதியொகும்�டிக்கு, �ொவம் அறியொத அவ்ர நமக்கொகப 
�ொவமொக்கினொர” (2 பகொரி 5:21) எனறு கவதம் பதளிவொகச் 
பசொல்லுகிறைது. கதவனு்்டய நீதி்ய மீணடுமொக நொம் 
சுதநதரிததுக் பகொள்ளும்�டிக்கு, �ொவம் அறியொத அவ்ர 
நமக்கொகப �ொவமொக்கினொர. நம்மு்்டய நீதி அழுகொனது, 
கந்தயொனது. இபப�ொழுகதொ அவர தம்மு்்டய நீதி்ய 
நமக்குக் பகொடுக்கிறைொர. அதுதொன இரடசிபபின வஸதிரம். அநத 
வஸதிரததிற்கொக மிகபப�ரிய கிரயத்த பசலுததிவிட்டொர. 
நம்மு்்டய நீதி கந்த. கதவனு்்டய நீதிகயொ இரடசிபபின 
வஸதிரம். இநத இரடசிப்� நி்றைகவற்றும் �டியொக கதவகன 
ஒரு திட்டம் தீடடி, நி்றைகவற்றி, முடிததுவிட்டொர. 
 ஆககவதொன சிலு்வயிகல க்்டசியொக  “முடிநதது” 
எனறு பசொனனொர. இநத இரடசிப்� நமக்கு (மனிதனுக்கு) 
இலவசமொகக் பகொடுக்கிறைொர. அ்ததொன கவதம்,  “கதவன, 
தம்மு்்டய ஒகரக�றைொன குமொர்ன விசுவொசிக்கிறைவன எவகனொ 
அவன பகடடுபக�ொகொமல் நிததியஜீவ்ன அ்்டயும்�டிக்கு, 
அவ்ரத தநதருளி, இவவைவொய உலகததில் அனபு கூரநதொர” 
(கயொவொன 3:16) எனறு பசொல்லுகிறைது. நிததியஜீவ்ன 
அ்்டயும்�டிக்கு எனறு பசொல்லுவது நொம் நிததிய ஜீவ்ன 
இைநதுவிடக்டொம். நொம் கதவகனொடு எனபறைனறும் 
வொழும்�டியொன ஜீவ சுவொசத்த நம்(மனிதன) நொசியிகல 
ஊதினொர. �ொவம் என்றைக்கு பிரகவசிததகதொ, அபப�ொழுகத 
அநத நிததிய ஜீவ்ன இைநது க�ொகனொம். கதவகனொடு 
நிததியமொய வொைக்கூடிய அநத ஜீவன நம்்மவிடடு 
க�ொனது. ஆனொல் ஒனறு மொததிரம் பதொ்டரகிறைது, அது 
எனனபவனறைொல், நிததிய நிததியமொய வொழும் �டியொன 
வொழக்்க. ஆககவதொன மனிதன சரீரததில் இறைநதொலும் கூ்ட, 
அவன ஆததுமொ பதொ்டரநது வொழநது பகொணக்ட இருக்கும். 
 கதவன என�வர ஏகதொ நம்்மபக�ொல ஒருகொலததில் 
பிறைநது மரிப�வர அல்ல. அவர நிததியமொனவர. அவரொகல 
நொம் நிததிய நிததியமொய வொழுகிறை வொழக்்க்யக் 
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பகொணடிருக்கிகறைொம். நொம் �ொவிகைொனொதினொகல 
ஒருகவ்ை ஆண்டவர இநத இரடசிபபின திட்டத்தகய 
நி்றைகவற்றைொமல் க�ொயிருநதொல், நொம் மரிதததும் நரகம்தொன 
பசல்லுகவொம். ஏபனனறைொல் கட்ட்ை்ய மீறினது �ொவம். 
�ொவததின சம்�ைம் மரணம் (நிததிய மரணம்). 
 அபக�ொஸதல ந்ட�டிகளில் அநத சி்றைச்சொ்ல 
அதிகொரி  “இரடசிக்கப�டுவதற்கு நொன எனன பசயய 
கவணடும்” எனறு ககடகிறைொன. அதற்கு �வுல்,  “கரததரொகிய 
இகயசுகிறிஸது்வ விசுவொசி” எனகிறைொர. விசுவொசிப�து 
எனறைொல் எனன? கிறிஸதவர எனறு பசொல்லுகிறை எல்கலொரும் 
இகயசு்வததொன நம்புகிறைொரகள். ஆனொல் ஒவபவொருவரும் 
இகயசுகிறிஸது்வ எப�டி நம்புகிறைொரகள் என�துதொன 
ககள்வி. நீயும் நொனும் இகயசு்வ எவவிதமொக நம்புகிகறைொம்? 
நொம் இரடசிக்கப�்ட கவணடுமொனொல், இகயசுகிறிஸது்வ 
இரடசகரொக நம்�கவணடும். அவரதொன பமயயொன இரடசகர, 
என �ொவஙக்ை நீக்கக்கூடிய எனனு்்டய இரடசகர எனறு 
நொம் அஙகீகரிதது, அவ்ரகய முழு்மயொக சொரநதுபகொள்ை 
கவணடும். 
 அப�டி நொம் சொரநதுபகொள்ளும் ப�ொழுது அதில் 
மூனறு கொரியஙக்ை நொம் உணரகவணடும். 
அ. �ொவத்தக் குறிதத உணரவு கவணடும்:
எனனு்்டய வொழக்்கயில் என �ொவததன்ம இப�டி 
இருக்கிறைகத எனறு �ொவத்தக் குறிதத உணரவு 
வரகவணடும். இநத �ொவ சு�ொவம் என்ன இப�டி 
ஆடடிப�்்டக்கிறைகத, இதிலிருநது யொர என்ன மீடகக் 
கூடும் எனறு விடுத்ல்யத கத்டகவணடும். �ொவம் எனகிறை 
விஷம் கதவ்னயும், என்னயும் பிரிததுவிட்டகத எனறை 
குற்றை உணரவு வரகவணடும். 
 ஒரு ப�ொரு்ை வொஙக நொம் க்்டக்கு பசல்லுகிகறைொம் 
எனறைொல், எநதப ப�ொரு்ை வொஙக கவணடும், அதற்கு 
எவவைவு �ணம் கத்வ என�்த அறிநது ஒரு திட்டதகதொடு 
தொகன பசல்கிகறைொம். அதுக�ொல, இரடசிபபிற்கொக நீயும், 
நொனும் கதவனி்டததில் வரும்ப�ொழுது, நம்மு்்டய 
�ொவததன்ம்ய உணரநது,  “ஆண்டவகர எனனு்்டய 
�ொவததன்ம என்ன அழிததுக் பகொணடிருக்கிறைது. 
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நன்ம பசயய கவணடும் எனகிறை விருப�ம் இருக்கிறைது, 
ஆனொல் நன்ம பசயவகதொ எனனி்டததில் இல்்ல” எனறு 
நம் �ொவஙக்ை அறிக்்க பசயய கவணடும். �ரிசுதத 
ஆவியொனவர நம் இருதயத்த ஆைமொகக் குததொமல், நம் 
�ொவததன்ம்ய நொம் உணர முடியொது. ஆககவ �ொவத்த 
உணரததும்�டிக்கு கதவனி்டததில் நொம் மனறைொ்ட கவணடும். 
ஆ. நம்மு்்டய கிரி்ய கந்த என�்த உணரகவணடும்:
 இன்றைக்கு அகநக கிறிஸதவரகள், கிரி்யயினொல் 
இரடசிக்கப�டுகவொம் எனறு நி்னக்கிறைொரகள். அவரகள் ஒருகவ்ை, 
நொன கதவனுக்கொக பசயகிறை ஊழியததினொல் அல்லது பெ�ம் 
பசயவதினொல் அல்லது கவதத்த நனறைொக வொசிப�தினொல் கதவன 
என்ன இரடசிப�ொர எனறு நி்னக்கிறைொரகள். அன�ொனவரககை! 
கவதம் பசொல்லுகிறைது அபதல்லொம் அழுக்கொன கந்த. நம்மு்்டய 
வொழக்்கயிகல, நம் பசொநத முயற்சினொலும், விருப�ததினொலும், 
நொம் எ்த பசயதொலும் அது எல்லொகம �ொவக்க்றை �டிநத 
கந்தகய. நொம் பெபிததொலும் அதில் �ொவம் எனகிறை தன்ம 
இருக்கிறைது. நொம் கவதத்த வொசிததொலும் அதில் �ொவம் எனகிறை 
தன்ம இருக்கிறைது. �ொவம் நம் மனக்கணக்ைக் குரு்டொக்கிப 
க�ொட்டதினொல், அ்த நொம் உணரொமல் இருக்கிகறைொம். ஆககவ 
நம்மு்்டய நீதிபயல்லொம் கந்த என�்த உணரகவணடும். நொம் 
எநதபவொரு கிரி்யயினொலும் இரடசிக்கப�்ட முடியொது என�்த 
அறிநதுபகொள்ை கவணடும். 
இ. இரடசிபபிற்கொன ஒகர ஒரு வழி இகயசுகிறிஸதுதொன என�்த 
உணரகவணடும்:
 இகயசுகிறிஸது மொததிரகம மனிதனு்்டய �ொவத்த 
நீக்கும்�டியொக, இநத உலகததில் மனிதனொக வநது, 
அவ்னபக�ொலகவ இநத உலகததில் வொழநது, �ொவமில்லொதவரொய 
தம்மு்்டய மக்களின �ொவத்த சிலு்வயிகல சுமநது தீரதது, 
உயிரதபதழுநதொர. ஆககவ இரடசிபபின ஒகர ஒரு வொசல் 
இகயசுகிறிஸது மொததிரகம. அ்த நொம் உணரநது,  “ஆண்டவகர 
என்ன இரடசியும். நொன நிர�நதமொன மனுஷன, என �ொவத்த 
நீர உம்மு்்டய இரததததினொல் கழுவி சுததிகரியும் ஆண்டவகர. 
நீகர பமயயொன இரடசகர என�்த விசுவொசிக்கிகறைன ஆண்டவகர. 
என்ன இரடசிததருளும் ஆண்டவகர” எனறு பெபிக்க கவணடும். 
ஒருகவ்ை நீஙகள் நி்னக்கலொம், நொன எபப�ொழுது வ்ரக்கும் 
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எப�டி பெபிக்க கவணடும் எனறு. கதவன உன்ன இரடசிக்கும் 
மடடுமொக பெபிக்க கவணடும். 
 இன்றைக்கு அகநக மக்கள் எனன பசயகிறைொரகள்? 
எனனு்்டய குடும்� கஷ்்டததிற்கு உதவி பசயயகவணடும் 
அல்லது மற்றை கொரியஙகளுக்கொகவும், தஙகள் சுய வழிகளுக்கொகவும் 
இகயசுகிறிஸது உதவி பசயய கவணடும் எனறு நி்னதது 
ஆலயததிற்கு பசல்லுகிறைொரகள். ஆனொல் அவரகள் யொரும் 
தஙகள் �ொவஙக்ை உணரநது இரடசகரொக இகயசு்வத 
கதடுவது கி்்டயொது. நொம் எபப�ொழுது கதவ்ன இரடசகரொக 
கதடுகிகறைொமொ அபப�ொழுதொன நம்்ம இரடசிப�ொர. 
 �வுல் தனனு்்டய வொழக்்கயில் �லவிதமொன 
கசொத்னகள், க�ொரொட்டஙகள், �ொடுகளின ஊ்டொக க்டநது 
பசனறைொர. அவர தனனு்்டய உண்மயொன நி்ல்ய உணரநது 
கதவனி்டததில் மனறைொடினொர.  “நிரப�நதமொன மனுஷன நொன! 
இநத மரணசரீரததினினறு யொர என்ன விடுத்லயொக்குவொர?” 
(கரொமர 7:24) எனறு தன நி்ல்ய உணரநதொர. ஆனொல் அவர 
அகத நி்லயில் இருக்கவில்்ல, தன விடுத்லயின வழி்ய 
அறிநதிருநதொர. ஆககவதொன  “ஆன�டியொல், கிறிஸது இகயசுவுக்கு
ட�ட்டவரகைொயிருநது, மொம்சததின�டி ந்டவொமல் ஆவியின�டிகய 
ந்டக்கிறைவரகளுக்கு ஆக்கி்னததீரபபில்்ல”(கரொமர 8:1) 
எனறு பசொனனொர. இகயசுகிறிஸது்வ அவர இரடசகர 
என�்த அறிநதிருநதொர. இகயசுகிறிஸது மூலமொக மொததிரகம 
�ொவததிலிருநது விடுத்ல என�்த உணரநதொர ஆககவதொன, 
“கிறிஸது இகயசுவினொகல ஜீவனு்்டய ஆவியின பிரமொணம் 
என்னப �ொவம் மரணம் என�்வகளின பிரமொணததினினறு 
விடுத்லயொக்கிற்கறை” (கரொமர 8:2) எனறு சொடசியிடுகிறைொர. 
அன�ொனவரககை! இகயசுகிறிஸது்வ நொமும் இரடசகரொகத  
கதடும்ப�ொழுது மொததிரகம, அவர நம்்ம இரடசிதது நிததிய 
ஜீவ்னக் பகொடுப�ொர. ஆககவ உனனு்்டய வொழக்்கயில், 
உன �ொவக்க்றை, �ொவததன்ம எல்லொவற்்றையும் உணரநது, 
�ொவத்தவிடடு உன்னத தொழததி கதவன �க்கமொக மனநதிரும்பு. 
இகயசுகிறிஸது உன்ன இரடசிப�ொர. 

கர்்ததர் தலாதம இநத வலார்்தடதகடை ஆசீர்வதிப்்பலாரலாக! ஆயமன்!




