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இச்சிறு புத்தகம் உஙகளுக்கு ஆசீர்வா்தமவாக இருந்தவால், 
உஙகளுக்கு த்தரிந்த நபரகளுக்கும் அறிமுகபபடுததி 
வ்யுஙகள். 

நன்றி!!! 

# சீர்திருத்த பாப்டிஸ்ட் வெளியீடு
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ப்பாருைடககம்

1. விசுவாசிப்பது என்பது கடவுளுளடய வார்த்ளேளய ஏற்றுகபகாளவது

2. விசுவாசிப்பது என்பது முழு வாழகளகககும் நம்ளம அர்ப்பணிப்பது

3. விசுவாசிப்பது என்பது முழுளமயான கவனத்ளேக பகாடுப்பது

4. விசுவாசிப்பது என்பது ஒபபுகபகாடுப்பதும், கீழப்படிவதுமாகும் 

5. விசுவாசிப்பது என்பது ப்பருளமளய விடுவது

6. விசுவாசிப்பது என்பது நாம் கடவுளுககு தூரத்திலிருககித�ாம் 

எனறு உணர்வது

7. விசுவாசிப்பது என்பது இரடசிபள்ப வாஞ்சிப்பது   

8. விசுவாசிப்பது என்பது போடர்ச்சியாக கடவுளைத் தேடுவது
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சா ல�ொம�ொன் ரொஜொ நீதில�ொழிகள் 2-ம் 
அதிகொரத்தில் ல�ொல்லியிருக்கிற மேவ 

வொரத்்ேக்ைக் கருத்ேொய் வொசியுஙகள். “என் 
�கமே, நீ உன் ல�வி்ை ஞொேத்திற்குச் �ொய்த்து, உன் 
இருேைத்்ேப் புத்திக்கு அ்�ைப்்பண்ணும்ல்பொருட்டு, 
நீ என் வொரத்்ேக்ை ஏற்றுக்லகொண்டு, என் 
கட்்ட்ைக்ை உன்னி்டத்தில் ்பத்திரப்்படுத்தி, 
ஞொேத்்ே வொ என்று கூப்பிட்டு, புத்தி்ைச் 
�த்ேமிட்டு அ்ைத்து, அ்ே லவள்ளி்ைப்ம்பொல் 
நொடி, பு்ேைல்க்ைத் மேடுகிறதும்பொல் மேடுவொைொகில், 
அப்ல்பொழுது கரத்ேருக்குப் ்பைப்்படுேல் இன்ேலேன்று நீ 
உணரந்து, மேவ்ே அறியும் அறி்வக் கண்்ட்்டவொய்” 
(நீதில�ொழிகள் 2:1-5). 

 க்டவுளின் கனிவொே அ்ைப்பு: ேன்னு்்டை 
வொழக்்கயில் �ொறுேலில்�ொ�ல் லேொ்டரந்து ்ப்ைை 
நி்�்�யிம�மை ஓடிக் லகொண்டிருக்கிற �னிேன், 
ேன் வொழக்்க்ை மநொக்க�ற்றவேொய் வீணொய்க் 
கழிக்கிறவன். இவ்விே�ொேவன், வொழக்்க முழுவதும் 
க்டவு்ை விட்டு வி�கித் திரிகிறவனும், இவ்வு�கத்தின் 

கடவுளைத் தேடி கணடளடவது எப்படி?
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தேவனைத் தேடி கண்டன்டவது எப்படி?

அ்ேத்து கவரச்சிகளின் பின்ேொல் ஓடிேொலும் 
ல�ய்ைொே வழி்ைக் கொணொ�ல் அமநக மவே்ேக்ைச் 
�ந்திக்கிறவனு�ொக இருப்்பொன். எனினும், வரு்டஙகள் 
கழிந்ேொலும் அமநகர மேொற்றுப்ம்பொகிற வழி்ைமை 
லேரிந்து லகொண்டு அ்ேப் பின் லேொ்டருகிறொரகள். 

 �ொல�ொம�ொன், இந்ே �ொ்ைைொே உ�கிலிருந்து 
ஆத்து�ொக்க்ை விடுவிக்க கூடு�ொேொல் ந��ொயிருக்கும் 
என்று ல�ொல்லுகிறொர. இந்ே �ொ்ைைொே உ�க�ொேது 
அமநகம் ல்பொய்ைொே வொரத்்ேக்ைச் ல�ொல்லி 
�னிேனின் இருேைத்்ேயும் �ே்ேயும் வீணொய் 
லகொள்்ையிடுகிறது. ஆகமவ �ொல�ொம�ொன் ஞொனி 
அமநக கனிமவொடு கூடிை அக்க்றயு்டன் இவ்விேம் 
அ்ைக்கிறொர. ‘�கமே நீ என் வொரத்்ேக்ை 
ஏற்றுக்லகொள்’. மேவனுக்கு நொம் ல�விலகொடுத்து, அவர 
்பக்க�ொக திரும்புமவொ�ொேொல் அவரின் வல்�்�்ைக் 
குறித்தும் அவர நம்மு்்டை வொழக்்கயில் எவ்விேம் 
ல�ைல்்ப்டக்கூடிைவர என்்ப்ேயும் ல�ய்ைொய் 
அறிைக் கூடிை ஞொேமும், ்பகுத்ேறிேலும் ந�க்குச் 
ல�ொந்ே�ொேேொக இருக்கும். அவ்விேம் ல�வி 
லகொடுப்ம்பொ�ொேொல் என்று ல�ொல்�ப்்படுவது 
நி்பந்ே்ேைொகவும் வொக்குத்ேத்ே�ொகவும் இருக்கிறது. 

கடவுளுளடய பசய்தி பேளிவாய் பசால்லப்படடிருககி�து:

 ‘என் �கமே நீ என்  வொரத்்ேக்குச் ல�வி 
லகொடுப்்பொைேொல்’ அ்வ �ொல�ொம�ொனின் 
வொரத்்ேகள். ஆேொல், �ரிைொய்ச் ல�ொல்லுமவொ�ொேொல், 
அ்வ மேவனு்்டை �த்திைம். இந்ே வொரத்்ேகள் மூ�ம் 
ந�க்கு இந்ே ஆம�ொ�்ே லகொடுக்கப்்பட்டிருக்கிறது. 
அ்வகள் அரத்ேமுள்ை்வகளும், மிகவும் 
முக்கிை�ொே்வகளு�ொயிருக்கின்றே. 
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பீட்டர் மாஸ்டர்ஸ

 �னிே  �முேொைத்திற்கு க்டவுள் லகொடுத்துள்ை 
வொரத்்ேகள் விைஙகிக் லகொள்ை முடிைொே்வகமைொ 
அல்�து புதிரொே்வகமைொ அல்�. அ்வகள் 
புரிைொே்வகைொக, லேளிவற்ற்வகைொக அல்�. 
உண்்�ேொன்! க்டவுளு்்டை ஆை�ொே லவளிப்்பொடுகள் 
அதில் உண்டு. சி� கொரிைஙகள் முற்றிலும் 
விைஙகிக் லகொள்ை கடிே�ொகக் கொணப்்பட்்டொலும், 
மேவனு்்டை முழுச்ல�ய்தி, �த்திைம், லேளிவொய் 
அறிந்து லகொள்ைக்கூடிை விேத்தில் எளிை மு்றயில் 
ல�ொல்�ப்்பட்டிருக்கிறலேன்்ப்ே �றுக்க முடிைொது. 

 க்டவு்ைக் குறித்ே �த்திைஙகைொகிை அவர 
ைொர? அவர எவ்விே�ொேவர? �னிே்ே அவர 
ஏன் உண்்டொக்கிேொர? �னிேன் எவ்விேம் விழுந்து 
ம்பொேொன்? நொம் இரட்சிக்கப்்ப்ட க்டவுள் என்ே 
ல�ய்திருக்கிறொர? நொம் அவ்ர எவ்விேம் கண்்ட்்டை 
முடியும்? நொன் எவ்விேம் அவமரொடு ந்டக்க, வொை 
முடியும்? ம்பொன்ற அ்ேத்து மகள்விகளுக்கும் மேவ 
புத்ேகத்தில் மிக அைகொகவும் லேளிவொகவும் ்பதில் 
ல�ொல்�ப்்பட்டிருக்கின்றே. 

 நம்மு்்டை வொைக்்க்ை ஒளிமைற்றி பிரகொசிக்கவும், 
க்டவுளுக்கு லநருக்க�ொக நன்்� லகொண்டுவரவும் 
மே்வைொே அடிப்்ப்்ட �த்திைஙகள் க்டவுைொல் 
ந�க்கு அரத்ேமுள்ை வொரத்்ேகள் மூ��ொகவும், 
என்றும் �ொறொே �த்திைத்தின் வொயி�ொகவும் லேளிவொய் 
கூறப்்பட்டிருக்கின்றே. 

 அப்்படிைொேொல், மேவனு்்டை ல�ய்தி 
விைஙகிக் லகொள்ைக் கூ்டொே இரகசிை�ல்�. அமநக 
வரு்டஙகைொக திைொேம் ல�ய்து, இரகசிைஙக்ை 
அறிந்து லகொண்டு க்டவுளுக்கு நொம் லநருக்க�ொக 
வரமவண்டிை அவசிைமில்்�. அப்்படிைொக மவேம் 
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எஙகும் ல�ொல்�வில்்�. நொம் வொசித்து விைஙகிக் 
லகொள்ைக் கூடிை விேத்தில் லேளிவொே வொரத்்ேகைொக 
க்டவுளு்்டை வொரத்்ே இருக்கிறது. 

 ம�லும், க்டவுளு்்டை வொரத்்ே்ை விைஙகிக் 
லகொள்ளுவதில் �னிேனுக்கு �னிேன் வித்திைொ�ப்்ப்டக் 
கூடிைேொகவு�ல்�. இஙகு �ொல�ொம�ொன் லேளிவொே 
விேத்தில் எளி்�ைொக மேவ்ேக் கண்்ட்்டவது 
எப்்படி என்று அ்ே உேக்கு ம்பொதிக்கிமறன் என்று 
ல�ொல்லுகிறொர. 

 மவேப்புத்ேகம் க்டவுளு்்டை புத்ேக�ொக இருக்கிறது. 
மவேத்தில் �னிேன் எவ்விேம் க்டவு்ை விட்டு 
தூரப்ம்பொயிருக்கிறொன் என்்ப்ேயும், க்டவுள் எவ்விேம் 
�னிேனு்்டை ்பொவத்திற்கொக கிறிஸ்துவின் மூ��ொக 
பிரொைச்சித்ே ்பலி்ைச் ல�லுத்தியிருக்கிறொர என்்ப்ேயும், 
�னிேனின் இரட்சிப்புக்கு மே்வைொே்ேத் மேவமே 
ல�ய்து முடித்திருக்கிறொர என்்ப்ேயும் லேளிவொகச் 
ல�ொல்லியிருக்கிறொர. 

 மவே புத்ேகத்தில் கிறிஸ்து்வ விசுவொசிக்கும் 
எல்�ொ  �க்களின் அ்ேத்துப் ்பொவஙகளுக்கொகவும் 
கிறிஸ்து எவ்விேம் ்பரம�ொகத்திலிருந்து இறஙகி 
வந்து, ்பொடு்பட்டு �ன்னிப்்்பச் �ம்்பொதித்து 
்வத்திருக்கிறொர என்்ப்ேயும், க்டவுமைொடு �னிேன் 
ேனிப்்பட்்ட உறவு எவ்விேம் லகொள்ை முடியும் 
என்்பதும் லேளிவொகச் ல�ொல்�்பட்டிருக்கிறது. 
நொம் அவ்விேம் ல�ய்மவொ�ொேொல், மேவ்ேக் 
கண்டு லகொள்ளுமவொம் என்றும், அற்புே�ொக நொம் 
வொழக்்க்ை க்டவுள் �ொற்றுவொர என்றும், இந்ே 
வொழக்்கயிலும் நித்திை நித்திை�ொக இருக்கும் அவ்ரக் 
கண்டு லகொள்ளுகிறவரகைொக இருப்ம்பொம் என்றும் 
ல�ொல்�ப்்பட்டிருக்கிறது. இ்வகள் அ்ேத்தும் மிகவும் 
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ஆை�ொக லேளிவொக மவேப்புத்ேகம் முழுவது�ொக 
ல�ொல்�ப்்பட்டிருக்கிறது. 

 �ொல�ொம�ொனின் வொரத்்ேயில் நொம் லேளிவொக 
விைஙகிக் லகொள்வது என்ேலவன்றொல் நொம் �ற்ற அமநக 
ஆரொய்ச்சி மூ��ொகமவொ, அமநக �ேஙக்ைக் குறித்துப் 
்படித்து லேரிந்து லகொள்ளுவதின் மூ��ொகமவொ அல்�. 
க்டவுள் ஒரு �னிே்ே இரட்சிக்கும் அவரு்்டை 
வழி்ைப் ்பற்றி மேவனு்்டை வொரத்்ேக்குச் ல�வி 
லகொடுப்்பதின் மூ��ொகமவ அறிந்து லகொள்ை முடியும். 
நொம் அ்ே விசுவொசித்து அேற்கு கீழப்்படிவத்தின் 
மூ��ொகமவ அவ்ரக் கண்டு லகொள்ை முடியும். ஆகமவ 
ேொன் �ொல�ொம�ொன் என் �கமே, என் வொரத்்ேக்குச் 
ல�விக்லகொடுப்்பொைேொல் என்று ல�ொல்லியிருக்கிறொர. 

 ம�லும், �ொல�ொம�ொன் என் கட்்ட்ைக்ை 
உன்னி்டத்தில் ்பத்திரப்்படுத்து என்று ல�ொல்லியிருக்கிறொர. 
கட்்ட்ைக்ை என்்பது கீழப்்படிை மவண்டிை்வகள். 
அ்வகள் முடிந்ேொல் ஏற்றுக் லகொள்ை�ொம், 
இல்்�லைன்றொல் விட்டுவி்ட�ொம் என்றல்�. 
க்டவுளு்்டை வொரத்்ேைொேது ந�க்கு கட்்ட்ைைொக 
இருக்கிறது. 

  நொம் நி்ேவில் ்பதிை ்வத்துக் லகொள்ை 
மவண்டிை கொரிைம் என்ேலவன்றொல் நொம் 
க்டவுளு்்டை வொரத்்ேக்கு கீழ்படிவ்ேக் லகொண்ம்ட 
நிைொைந்தீரக்கப்்படுமவொம். க்டவுள் ேம்மு்்டை 
இரக்கத்தினிமித்ேம் நொம் கீழப்்படியும்்படிைொக 
இ்வக்ைத் ேம்மு்்டை வொரத்்ேயில் 
ல�ொல்லியிருக்கிறொர. ஆகமவேொன் எல்ம�ொரும் 
�ேந்திரும்்ப, கீழப்்படிை மவண்டுல�ன்று க்டவுள் 
கட்்ட்ையிட்டிருக்கிறொர. மேவன் ேம்மு்்டை 
உருக்க�ொே இரக்கத்மேொடு இவ்விேம் மவண்டிக் 
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லகொள்வேொல், அதில் உள்ை அதிகொரத்்ே நொம் 
ஒரும்பொதும் �றந்துவி்டக்கூ்டொது. க்டவுள் நம்்� 
இரட்சிக்கும்்படிைொக மவறு வழிமு்ற ஒன்்றயும் 
்வக்கவில்்�. நம்மு்்டை ல�ொந்ே வழி்ைக் லகொண்டு 
நொம் ஒருக்கொலும் நம்்� இரட்சித்துக் லகொள்ை 
முடிைொது. 

இணங்கிக பகாடுப்பது இரடசிபபுககு தநராக வழி நடத்துகி�து:

 �ொல�ொம�ொன் மவண்டிக்லகொள்வதில், 
இரட்சிக்கப்்படுவதின்  மூ�ம் கி்்டக்கக்கூடிை 
நன்்�க்ைச் ல�ொல்லுகிறொர. அ்வகள்: 1. ஞொேம் 
2. உணரந்து லகொள்ளுேல் அல்�து விைஙகிக் 
லகொள்ளுேல். இ்வக்ை க்டவுள் ந�க்குக் லகொடுக்க 
ஆைத்ேமுள்ைவரொக இருக்கிறொர என்்ப்ே நொம் 
உண்்�யிம�மை விைஙகிக் லகொள்ளுகிமறொ�ொ? அவர 
ந�து வொழக்்க்ை ந்டத்ேக்கூடிை உண்்�ைொே 
ஞொேத்்ே ந�க்குக் லகொடுக்கிறொர. நொம் அவமரொடு 
லநருஙகி ஜீவிக்க, அவரு்்டை வொரத்்ே்ை 
அறிந்து லகொள்ை, அவரு்்டை வழிந்டத்துே்�த் 
லேரிந்து லகொள்ை ந�க்குத் மே்வைொே மேவ 
அறி்வ, ஞொேத்்ேக் லகொடுக்கிறொர. க்டவுளு்்டை 
வொரத்்ேக்குச் ல�விக்லகொடுத்து இணஙகிக் லகொடுக்கிற 
ஒவ்லவொருவருக்கும் மேவன் இ்வக்ைக் லகொடுக்கிறொர 
என்்பதில் �ந்மேகமில்்�. 

 ம�லும், �ொல�ொம�ொன் மேவ்ேக் கண்்ட்்டவதில் 
உள்ை அனு்பவத்்ே இவ்விேம் எடுத்துச் ல�ொல்லுகிறொர. 
‘கரத்ேருக்குப் ்பைப்்படுத்ேல் இன்ேலேன்று நீ உணரந்து 
மேவ்ே அறியும் அறி்வக் கண்்ட்்டவொய்’. இஙகு 
இரட்சிப்பின் ஒரு அரு்�ைொே மேொற்றத்்ேப் 
்பொரக்கிமறொம். ஒரு கொ�த்தில் நொன் விசுவொசிைல்�. 
க்டவு்ை குறித்ே உணரவு என்னில் இல்்�. அவமரொடு 
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எந்ேத் லேொ்டரபும், ஐக்கிைமும் இல்்�. ஆேொல், 
இரட்சிப்பிற்குப் பிறமகொ அவரு்்டை வல்�்�்ை 
என் வொழக்்கயில் அனு்பவிக்கிமறன். கிரு்்பயும், 
இரக்கமுள்ை நித்திை�ொே ்பரிசுத்ே க்டவு்ை 
கண்டிருக்கிமறன். ஏன் ல�ய் விசுவொசிகள் க்டவு்ை 
இவ்வைவொய் மநசித்து அவ்ரமை ேன் வொழக்்கயின் 
்�ை�ொகக் லகொண்டிருக்கிறொரகள் என்்ப்ேயும் 
உணரந்து லகொள்ளுகிமறன். ஏலேன்றொல் அ்வக்ை 
நொன் என் வொழக்்கயில் அனு்பவிக்கிமறன் என்று 
ல�ொல்லுகிறவேொய் �ொறி விடுகிறொன். 

 இரட்சிப்பிற்கு முன்ம்பொ க்டவுள் இல்்� என்கிற 
நி்�. ஆேொல், ேற்ம்பொது நொன் அவ்ர ருசிக்கிமறன், 
விைஙகிக்லகொள்ளுகிமறன். அவரு்்டை இரக்கத்்ேயும், 
கிரு்்ப்ையும், வல்�்�்ையும் அறிகிமறன். அது 
என்னு்்டை வொழக்்க்ை, குணத்்ே, விருப்்பத்்ே 
�ொற்றிவிட்்டது. அது இரட்சிப்பு என்றொல் என்ே 
என்்ப்ே விைஙகிக் லகொள்ைச் ல�ய்கிறது. அேொவது 
கரத்ேருக்குப் ்பைப்்படுேல் இன்ேலேன்று உணரந்து 
லகொள்ைச் ல�ய்கிறது. அப்்படிைொேொல், நொம் எவ்விேம் 
இந்ே அனு்பவத்திற்குள் வரமுடியும்? ஆண்்டவ்ர 
விசுவொசித்து அவ்ரக் கண்்ட்்டவது என்றொல் 
என்ே? �ொல�ொம�ொன் உ்பமைொகப்்படுத்தியிருக்கும் 
வி்ேச்ல�ொற்களின் மூ�ம் வழி்ைக் கண்டு 
லகொள்மவொ�ொக. 

1. விசுவாசிப்பது என்பது கடவுளுளடய வார்த்ளேளய ஏற்றுகபகாளவது:

 முே�ொவது �ொல�ொம�ொன் ‘என் �கமே என் 
வொரத்்ேக்ை ஏற்றுக் லகொள்வொைொேொல்’ என்று 
ல�ொல்லுகிறொர. ஏற்றுக் லகொள்வது என்்பது ஒரு 
ல�ைல்்படுத்தும்்படிைொே வொரத்்ேைொக இருக்கிறது. 
மூ�்பொ்ையிலும், அவ்விே�ொகமவ ல�ொல்�ப்்படுகிறது. 



8

தேவனைத் தேடி கண்டன்டவது எப்படி?

அேொவது அ்ேத் ேழுவிப் ்பற்றி லகொள்வது, 
உ்டன்்படுவது என்று ல்பொருள்்படுகிறது. மவறு விேத்தில்  
ல�ொல்�ப்ம்பொேொல், அ்ே அதிக கவேத்மேொடு 
ல�விலகொடுத்து, ஏற்றுக்லகொள்வது, �ந்மேக்மேொடு அல்�, 
அேொவது நொன் மகட்்பது எேக்கு �ந்மேக�ொயிருக்கிறது, 
பிறகு ்பொரத்துக் லகொள்ை�ொம் என்றல்�. நொம் 
�ந்மேகத்மேொடு அ்ேக் மகட்டு, அ�ட்சிை 
�ேப்்பொன்்�மைொடு ல�வி லகொடுப்்பேல்�. நொம் 
க்டவுளு்்டை வொரத்்ே்ை ஏற்றுக்லகொள்ளும்்படிைொே 
சிறந்ேமு்ற என்ேலவன்றொல் ேொழ்�ைொே 
உணரமவொடும், திறந்ே �ேமேொடும் ஏற்றுக்லகொள்வமே. 
‘ஆண்்டவமர நீர என்மேொடு ம்பசும்’ என்று க்டவுளு்்டை 
வொரத்்ேைண்்்ட வருவமே �ரிைொே வழிைொகும்.  

 ம�லும், ஏற்றுக்லகொள்ளுவது என்றொல் க்டவுளு்்டை 
ஒவ்லவொரு வொரத்்ேயும் உண்்�ைொேது என்று 
ஒப்புக் லகொள்வேொகும். நீஙகள் ல�ொல்� மவண்டிைது 
என்ேலவன்றொல், இது உண்்�ைொேது. இந்ே 
இரக்கமுள்ை க்டவுள் எேக்கு இரட்சிப்்்ப 
இ�வ��ொகக் லகொடுக்கிறொர. அவர ேன்்ேப்்பற்றி 
எேக்குப் ம்பொதிக்கிறொர. நொமேொ க்டவு்ைவிட்டு 
தூரப்ம்பொேவன், ்பொவிைொே க�க குணமுள்ைவன், 
்பரம�ொகத்தின் மேவேொகிை கரத்ேர வல்�்�யுள்ைவர. 
அவ்ரப் ்பற்றியும், அவ்ர நொன் எப்்படி கண்டுலகொள்ை 
முடியும் என்்ப்ேயும் எேக்கு ேம்மு்்டை வொரத்்ேயில் 
லேரிவித்திருக்கிறொர. நொன் அேற்குப் ்பதி�ொக எப்்படி 
ல�ைல்்ப்ட மவண்டும்? நொன் அ்ே ஏற்றுக் லகொண்டு 
எேக்குரிைேொக்கி லகொள்ளுமவன். நொன் விசுவொசித்து 
அ்ே எேக்குச் ல�ொந்ே�ொக்கிக் லகொள்ளுமவன் என்்பமே. 

  க்டவுளு்்டை வொரத்்ேைண்்்ட வரும்்படிைொே 
ஒமர வழி இதுமவ. நிச்�ை�ொக நீஙகள் எல்�ொ 
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்பகுத்ேறியும்்படிைொே உணரமவொடு வர�ொம். 
ஆேொல், க்டவுளு்்டை ல�ய்திைண்்்ட மவண்்டொ 
லவறுப்ம்பொடு, �ந்மேகத்மேொடு வரக்கூ்டொது. நீஙகள் 
ஏமேொ எல்�ொம் அறிந்ேவர என்றும் மேவன் ஏமேொ 
ஒன்றும் அறிைொேவர ம்பொ� நி்ேக்க கூ்டொது. அவர 
உஙக்ைக் கட்்டொைப்்படுத்துவேொல் அவர உஙகளுக்குக் 
கீைொேவர ம்பொ�ல்�. ஒரும்பொதும் அவ்விேம் நொம் 
மேவ வொரத்்ேைண்்்டக்கு வரக்கூ்டொது. உன்்ே 
உருவொக்கிேவரும், உன்்ே நிைொைந்தீரக்கப் 
ம்பொகிறவரும் அவமர. நீஙகள் ஏற்றுக் லகொள்ளுகிற 
�ேப்்பொன்்�மைொடு உஙக்ை ஜீவனுக்மகதுவொக 
ந்டத்தும்்படிைொே லேளிவொே மேவ வொரத்்ேக்குச் 
ல�வி லகொடு. அது உஙகள் ஆத்து�ொவுக்கு நன்்�ைொக 
இருக்கும். 

2. விசுவாசிப்பது என்பது முழு வாழகளகககும் நம்ளம அர்ப்பணிப்பது:

 �ொல�ொம�ொன் அடுத்துச் ல�ொல்லும் வி்ேச்ல�ொல் 
‘என் கட்்ட்ைக்ை உன்னி்டத்தில் ்பத்திரப்்படுத்தி’ 
இது மிகவும் முக்கிை�ொே ஆம�ொ�்ே. அேொவது, 
வி்�மைறப் ல்பற்ற்வக்ை ்பத்திரப்்படுத்துவது ம்பொ� 
மேவனு்்டை வொரத்்ே்ை ்பத்திரப்்படுத்ே மவண்டும். 
அ்ே எப்ம்பொதும் கொத்துக் லகொள்ளும்்படிைொக 
உேக்குரிைேொக்கிக் லகொள். மேவனு்்டை இரட்சிப்பு, 
�னிேரக்ை, அவரகளு்்டை வொழக்்க்ை 
�ொற்றுகிறது. நித்திை �ட்டு�ொக �ொற்றுகிறது. இ்ே 
நொம் உணர முடிகிறேொ? �ொணவரகள் ேஙகளு்்டை 
்பரீட்்�களுக்குப் ்படிக்கும் ம்பொது அ்வக்ை 
எப்ம்பொதும் �ேதில் லகொள்ை மவண்டும் என்று 
்படிப்்பதில்்�. ்பரீட்்� எழுது�ட்டு�ொக அ்வக்ை 
�ேதில் லகொண்டிருந்ேொல் அது ம்பொது�ொேது என்மற 
்படிக்கிறொரகள். ஆேொல், க்டவுளு்்டை வொரத்்ே்ை 
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நொம் அவ்விேம் கருேக்கூ்டொது. துன்்ப மநரத்தில் �ொத்திரம் 
நொம் மேவனு்்டை வொரத்்ே்ை நம்புகிறவரகைொக 
இருக்கக்கூ்டொது. இந்ேக் கொ�த்தில் நொன் துன்்பத்தின் 
வழிைொக க்டந்து ல�ல்லுகிமறன். ஆகமவ மேவனு்்டை 
வொரத்்ே்ை மகட்க விரும்புகிமறன். இந்ேக் 
கொ�த்்ே க்டந்து ல�ல்� எேக்கு அது உேவ�ொம். 
இந்ேத் துன்்பத்திலிருந்து லவளிவர க்டவுள் எேக்கு 
உேவுவொரொேொல் ந��ொயிருக்கும். அேற்குப் பின்பு 
லேொ்டரந்து க்டவு்ைப் பின்்பற்றுவ்ேப் ்பற்றி 
பிறகு ்பொரத்துக் லகொள்ை�ொம் என்று ல�ொல்லுவது 
க்டவுளு்்டை வொரத்்ே்ை விசுவொசிப்்பேல்�, 
்பத்திரப்்படுத்துவேல்�, அது க்டவுளு்்டை வொரத்்ே்ை 
ேவறொகக் ்கக்லகொள்வேொகும். 

 நீ ல�ொல்� மவண்டிைது என்ேலவன்றொல், மவேம், 
க்டவுளு்்டை வொரத்்ே, அது என் வொழக்்க 
முழுவேற்கும் உரிைது. நொன் மேவனுக்மகற்றவேொய் 
இப்ம்பொதும், எப்ம்பொதும் வொை விரும்புகிமறன். 
இந்ே க்டவுளு்்டை வொரத்்ே்ை நொன் ்படிக்கும் 
�ற்ற புத்ேகஙக்ை ம்பொல் அல்�. இதில் என் 
நித்திை ஆத்து�ொவின் இரட்சிப்பு அ்டஙகியிருக்கிறது, 
அவ்விே�ொே �ேமேொடு க்டவுளி்டத்திற்கு வொ, க்டவுள் 
உன்்ே ஆசீரவதிப்்பொர.  

3. விசுவாசிப்பது என்பது முழுளமயான கவனத்ளேக பகாடுப்பது:

 �ொல�ொம�ொனின் அடுத்ே வி்ேச்ல�ொல் 
உண்்�ைொே நம்பிக்்கயின் �ற்லறொரு 
அத்திைொவசிை�ொே ்பகுதி்ை கொட்டுகிறேொக 
இருக்கிறது.  அவர ல�ொல்லுகிறேொவது, ‘உன் ல�வி்ை 
ஞொேத்திற்குச் �ொய்த்து’ இஙகு ல�வி்ை �ொய்த்து 
என்்பது ஒருமுகப்்படுத்துவ்ேயும், முக்கிைத்துவம் 
லகொடுப்்ப்ேயும் குறிக்கிறது. நொைொேது மகட்்பேற்கு 
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ேன் கொதுக்ை உைரத்துகிறது. �னிேரகளும் மகட்்பேற்கு 
�த்ேத்தின் ்பக்கம் ேன் கொதுக்ைத் திருப்புகிறொரகள். 
அமநக கொரிைஙகளுக்கு நொம் ல�வி லகொடுக்கும் 
ல்பொழுது அ்வகளுக்கு அவ்வைவு அக்க்ரைொக, 
கருத்மேொடு ல�வி லகொடுப்்பதில்்�. �ொேொரண�ொக 
ல�வி லகொடுக்கிமறொம். இந்ே வ�ேத்தில் ல�வி �ொய்ப்்பது 
என்று ல�ொல்�ப்்படுவது ஒமர கருத்மேொடு �ேமேொடு 
கவேம் ல�லுத்துவ்ேக் குறிக்கிறது. 

 இந்ே கொ�த்தில் நொம் அமநக �த்ேஙகைொல் 
லநருக்கப்்படுகிமறொம். லேய்வ்பக்தி இல்�ொே இந்ே உ�கம் 
நம்்� மநொக்கி என்மேொடு வொ என்றும், என்மேொடு 
வந்து இ்ணந்து லகொள் என்றும் �த்ேம் லகொடுக்கிறது. 
ேன் ்பக்கம் இழுக்கும்்படிைொக அமநக ஆயிரக்கணக்கொே 
கவரச்சிைொே உ�க �த்ேஙகள் எப்்பக்கத்திலும் 
எழும்பிக் லகொண்டிருக்கின்றே. அதின் �த்தியில் 
மவேொக�த்தில் �த்ேம் மகட்கிறது. �ற்ற்வகளின் 
்பக்க�ொக நம்்� இழுக்கும்்படிைொே அமநக �த்ேஙகள் 
�த்தியில் நொம் க்டவுளு்்டை �த்ேத்்ே எவ்விேம் 
லேளிவொய்க் மகட்்பது அல்�து விசுவொசிப்்பது? ந�து 
�ேேொேது உ�கத்திற்கடுத்ே கொரிைஙகளில் அேொவது 
இந்ே உ�கத்தில் நொன் எப்்படி அமநக கொரிைஙக்ைப் 
ல்பற்றுக் லகொள்ளுமவன் என்றும், இந்ே உ�கத்தில் 
என் ஆ்�க்ை எவ்விேம் திருப்தி ல�ய்மவன் என்றும் 
நிரம்பியிருக்கும் ல்பொழுது க்டவுளு்்டை �த்ேத்திற்கு 
நொம் ல�வி லகொடுக்க முடிைொது. 

 வொரத்தில் ஒரு மு்ற �ொத்திரம் க்டவுளு்்டை 
�த்ேத்்ேக் மகட்கிறவரகைொகவும் �ற்ற மவ்ைகளில் 
உ�கத்தின் கவரச்சிக்கும், மேவ்பக்திைற்ற 
ம�ொே்ேகளுக்கும் ல�வி லகொடுப்ம்பொ�ொேொல், 
நொம் ஒரும்பொதும் க்டவு்ை கண்்ட்்டை முடிைொது, 
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இரட்சிக்கப்்ப்ட முடிைொது. �ொல�ொம�ொன் க்டவுளு்்டை 
வொரத்்ேக்கு �ட்டும் ல�விலகொடுக்கும்்படி 
ஜொக்கிர்ேப்்படு என்றும், க்டவுளு்்டை வொரத்்ேயின் 
்பக்க�ொக உன் ல�வி்ை �ொய், �ற்ற எல்�ொவற்றிற்கும் 
உன் ல�வி்ை வி�க்கு என்றும் ல�ொல்லுகிறொர. 

 நீஙகள் க்டவு்ை கண்்ட்்டை மவண்டு�ொேொல் 
இவ்விேம் ல�ொல்�க் கூடிைவேொக இருக்க மவண்டும். 
நொன் இைக்கப்்பட்டுப் ம்பொேவன். ஆவிக்குரிை 
பிரகொர�ொக  க்டவு்ை விட்டு துண்டிக்கப்்பட்்டவன், 
இதுமவொ க்டவுளு்்டை �த்திை�ொக இருக்கிறது. இந்ேச் 
ல�ய்திைொேது ஜீவனுக்மகதுவொேதும், நித்திைத்துக்கு 
ஏதுவொேது�ொக இருக்கிறது. க்டவுளு்்டை வொரத்்ே 
இரட்சிப்்்பக் குறித்தும், வொழக்்கயின் அரத்ேத்்ேக் 
குறித்தும் ல�ொல்லுகிறது. நொன் க்டவுளு்்டை ல�ய்திக்கு 
�ொத்திரம� ல�வி லகொடுப்ம்பன், இதுமவ என்னு்்டை 
முே�ொவது முக்கிை க்ட்�. 

4. விசுவாசிப்பது என்பது ஒபபுகபகாடுப்பதும், கீழப்படிவதுமாகும்:  

 நொம் க்டவு்ைத் மேடுவதில் �ரிைொே 
�ேப்்பொன்்�்ைக் லகொண்டிருக்கிமறொ�ொ? 
ம�லும் �ொல�ொம�ொன் ‘உன் இருேைத்்ே புத்திக்கு 
அ்�ைப்்பண்ணும்ல்பொருட்டு’ என்று ல�ொல்லுகிறொர. 
எபிமரை ல�ொழிப்ல்பைரப்பில் அ்�ைப்்பண்ணும் 
ல்பொருட்டு என்று ல�ொல்�ப்்படுகிற ்பே�ொேது வ்ை 
என்று ல்பொருள்்படுகிறது. அேொவது கடிே�ொே 
வ்ைைொே இருேைத்்ே விசுவொசிக்கும்்படிைொக வ்ைக்க 
மவண்டும். இதுமவ உண்்�ைொகவும் இருக்கிறது. 
இைற்்கைொக நொம் முரட்்டொட்்டமுள்ைவரகைொகவும், 
எதிரக்கிறவரகைொகவும், வ்ைந்து லகொடுக்கொேவரகைொ 
-கவும் இருக்கிமறொம். நொன் இதுவ்ர நி்ேத்ேது 
ேவறு. ஆேொல், இப்ம்பொது நொன் க்டவுளுக்கு 
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ல�விலகொடுப்ம்பன். இந்ே ல�ய்திைொேது நொன் இணஙகிக் 
லகொடுக்கும்்படிைொக என்்ே அ்ைக்கிறது. ஆேொல், 
நொன் என் இருேைத்்ே, சிந்்ே்ை, என்்ேமை 
க்டவுளுக்கு ஒப்புக்லகொடுப்ம்பன் என்று ல�ொல்� 
கஷ்டப்்படுகிமறொம். 

 க்டவுளு்்டை வொரத்்ே்ை விசுவொசிப்்பலேன்்பது 
இமைசு ்பொவிகளுக்கொக �ரித்ேொர. ்பொவ �ன்னிப்்்பயும், 
நித்திை ஜீவ்ேயும் �ம்்பொதித்ேொர என்று நம்புவது 
�ொத்திர�ல்�. இ்வகள் மிகவும் முக்கிை�ொே்வகள் 
ேொன். ஆேொலும், இ்வகள் �ொத்திர�ல்�, ஒரு புதிை 
கீழப்்படிேலின் வொழக்்கக்குள் வருவதும், புதிை 
தி்�யில் ந்டக்க நம்்� முற்றிலும் ஒப்புக்லகொடுப்்பதும் 
அதில் அ்டஙகும். ஆகமவ ேொன், �ொல�ொம�ொன் 
நம்்� வ்ைப்்பது குறித்துச் ல�ொல்லும்ம்பொது 
அது முற்றிலும் ஒப்புக் லகொடுப்்பது, முற்றிலும் 
அரப்்பணிப்்பது, மேவனு்்டை வொரத்்ேக்கு முற்றிலும் 
கீழப்்படிவது�ொகும் என்று ல�ொல்லுகிறொர. 

5. விசுவாசிப்பது என்பது ப்பருளமளய விடுவது:

 �ொல�ொம�ொன் ல�ொல்லும் அடுத்ே கொரிைம் 
உண்்�ைொே விசுவொ�ல�ன்்பது மேவனுக்குக் 
கேத்்ே ல�லுத்தி ேொழ்�ைொே சிந்்ே்ை 
ேன்னில் லகொண்டிருப்்பேொகும். இந்ே மேவனு்்டை 
உன்ேே �கத்துவத்்ேயும், ம�ன்்�்ையும் எண்ணி, 
ந�து ்பொவேன்்�்ையும், ஒன்றுமில்�ொ்�்ையும் 
உணரொ�ல் எப்்படி நொம் உண்்�ைொலும் க்டவுளு்்டை 
வொரத்்ே்ை விசுவொசித்து ஏற்றுக் லகொள்ை முடியும்? 
ந�து இைந்தும்பொே, இரட்சிக்கப்்ப்டொே ேன்்�்ை 
உணரொ�ல் எப்்படி நிைொைத்தீரப்்்பக் குறித்ே, 
நரகத்்ேக் குறித்ே ல�ய்தி்ைக் மகட்கும்ம்பொது அேன் 
்பைஙகரத்்ேக் குறித்து நடுஙகொ�ல் இருக்க முடியும்? 
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ஆகமவ ேொன் �ொல�ொம�ொன் ஞொேத்்ே அதிகம் 
வொஞ்சித்து மேடுவொைொேொல் என்று ல�ொல்லுகிறொர. 

 நீதில�ொழிகள் புத்ேகத்தில் இ்ே ஒரு 
சிறிை உேொரணத்து்டன் �ொல�ொம�ொன் ரொஜொ 
விைக்குகிறொர. இந்ே உேொரணம் ஒரு குைந்்ே ேன் 
ல்பற்மறொரக்ைப் ்பொரத்து கேறுவ்ேப் ம்பொல் 
என்று ல�ொல்�ப்்பட்டிருக்கிறது. ஒரு சிறிைவன் 
ல்பரிைவனி்டம் லகஞ்சிக் மகட்்பது ம்பொ�வும், 
அதிக�ொே மே்வயிலிருக்கும் ஒரு �னிேன் 
கேறிக் மகட்்பது ம்பொ�வுமிருக்கிறது. ஒரு குைந்்ே, 
ேொமே ல்பறமுடிைொேேற்கொக அ்ே லகொடுக்கக் 
கூடிைவரி்டம் அதிகம் லகஞ்சி ல்பற மவண்டியிருக்கிறது. 
அவ்வண்ண�ொகமவ ்பொவிைொே �னிேனும் �ரவ 
வல்�வ்ர மநொக்கி ேொழ்�ைொகக் லகஞ்� மவண்டும். 

 நொ�ொகமவ ல்பற்றுக்லகொள்ை முடிைொே கொரிைஙகள் 
எ்வ? நம்மு்்டை ்பொவ �ன்னிப்்்ப நொ�ொகமவ 
உருவொக்கி லகொள்ை முடிைொது. ல�ொல்�ப்ம்பொேொல் 
இரட்சிப்பின் ல�ய்தி்ை நொ�ொகமவ உணரந்து, 
இரட்சிக்கப்்ப்ட முடிைொது. நொம் ஏ்ைைொே, 
இைந்தும்பொே ்பொவிகள். ந�க்கு இரட்�கர மே்வ. 
விசுவொசிப்்பது என்றொல் இந்ே மே்வக்ை உணரவது, 
கிறிஸ்து �ொத்திரம� இந்ேத் மே்வக்ை �ந்திக்க முடியும் 
என்று அறிந்து நம்மு்்டை ்பொவத் ேன்்�்ையும், 
உேவிைற்ற நி்�்�்ையும் உணரந்து, மேவனு்்டை 
வல்�்�்ையும், �ன்னிக்கும் கிரு்்ப்ையும் �ொரந்து 
க்டவு்ை மநொக்கிக் கேறுவேொகவும். 

 ல்பரு்�யும், சுைதிருப்தியும், சுைநம்பிக்்கயும் 
உள்ைவரகள் ஒரும்பொதும் க்டவுளு்்டை 
மநொக்கி அவ்விேம் கேற முடிைொது. ேஙகளு்்டை 
்பொவத்ேன்்�்ை ஆவிக்குரிை அ்பொைத்்ே உணரொ�ல் 
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லவறு்�ைொக க்டவுள் என்று ஒருவர இருப்பீரொேொல் 
உம்்� எேக்கு லவளிப்்படுத்தும் என்று லஜபிப்்பது 
விசுவொ�முள்ை லஜ்ப�ல்�. க்டவுள் அ்வகளுக்குப் 
்பதி�ளிக்க�ொட்்டொர. க்டவுளு்்டை வொரத்்ே்ை 
ல�ய்ைொலும� உணருகிற �னிேன், உண்்�யிம�மை 
�கொ ல்பரிை மே்வயிலிருப்்பவ்ேப் ம்பொ� 
கேறுகிறவேொகவும் மேவ்ேமை �ொரந்து அந்ே மே்வ 
�ந்திக்கப்்ப்ட மவண்டுல�ன்று எதிர்பொரக்கிறவேொகவும் 
இருப்்பொன். 

6. விசுவாசிப்பது என்பது நாம் கடவுளுககு தூரத்திலிருககித�ாம் எனறு உணர்வது:

 �ொல�ொம�ொன் நொம் எப்்படி மேவனி்டத்தில் 
வருவது என்்பது ்பற்றி இன்னுல�ொரு மகொணத்தில் 
ல�ொல்லுகிறொர. ‘ஞொேத்்ே வொ என்று கூப்பிடு’ என்று 
ல�ொல்லுகிறொர.  இது ஒரு குைந்்ே ேன் ்பக்கத்திலிருக்கும் 
ேொைொ்ரக் கூப்பிடுவது ம்பொ�ல்�. தூரத்திலிருக்கும் 
ஒருவ்ர உரத்ே �த்ேமிட்டு அ்ைக்கும் பிள்்ை்ைப் 
ம்பொ�, அல்�து லேருவில் தூர�ொக க்டந்தும்பொே ஒரு 
விைொ்பொரி்ை ல்பொருள் வொஙகும்்படி அ்ைப்்ப்ேப் 
ம்பொ� கூப்பிடுவேொகும். ஒருவன் ேன்னு்்டை 
நம்பிக்்கைற்ற ஆவிக்குரிை நி்�்�்ை உணரந்து 
நொன் இவ்விேம் இருக்கிமறன் என்று க்டவு்ை மநொக்கி 
கேறுவேொகவும். 

 நொம் இரட்சிக்கப்்ப்டொேவரகைொேொல், மேவனுக்குத் 
தூர�ொேவரகைொக இருக்கிமறொம். அவருக்கும் ந�க்கும் 
லேொ்டரபில்்�. மேவனு்்டை மகொ்பொக்கி்ேயின் 
கீழுள்ைவரகைொயிருக்கிமறொம். நொம் மேவ்ே 
விட்டு லவகுதூரத்தில் இருக்கிமறொல�ன்றும், நித்திை 
ேண்்ட்ேக்கு உரிைவரகைொயிருக்கிமறொம் என்்ப்ேயும் 
உணர மவண்டும். நொம் ஏமேொ ஆண்்டவமர எேக்கு 
லகொஞ்�ம் உேவி ல�ய்யும் என்று ல�ொல்லுகிறவரகைொக 
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அல்�. க்டவு்ை மநொக்கி ஆண்்டவமர, என்்ே உம் 
்பக்க�ொக இழுத்துக் லகொள்ளும், எேக்கு புதிை ஜீவ்ேத் 
ேொரும், உ�க்கும் எேக்கும் லநருஙகிை உற்வத் ேொரும் 
என்று கேறுகிறவரகைொக கொணப்்ப்ட மவண்டும். 

7. விசுவாசிப்பது என்பது இரடசிபள்ப வாஞ்சிப்பது:   

 ம�லும், �ொல�ொம�ொன் ‘லவள்ளி்ைப் ம்பொல் 
நொடுவொைொேொல்’ என்று ல�ொல்லுகிறொர. எபிலரை 
ல�ொழியில் மேடுவது என்று ல�ொல்லுவது நீ ல்பற்றிரொே 
ஒன்்றக் கருத்மேொடு ல்பரும்்படிைொக அ்ே நொடுவது 
என்று ல்பொருள்்படும். இந்ேக் குறிப்பிட்்ட இ்டத்தில் 
மேடுவது மிகவும் தீவிர�ொயிருக்கிறது. ஏலேன்றொல், 
மேடுவது �ொேொரண�ொே்ேைல்�, மிகவும் வி்�மைறப் 
ல்பற்றேொகும். இஙகு லவள்ளி என்று ல�ொல்�ப்்படும் 
ல்பொழுது அைகொே உருவ�ொக உருவொக்கப்்பட்்ட 
ஒன்றொகும். ஒரு விைொ்பொரி மிக மநரத்திைொே லவள்ளிப் 
ல்பொருட்க்ை உருவொக்கும் சிற்்ப க்�ஞரி்டம் 
கருத்ேொய்த் மேடிச் ல�ல்லுவ்ேக் குறிக்கிறது. அ்ேத் 
மேடுவதில் மிகவும் கவே�ொயிருந்து அ்ேக் க்்டசியில் 
கண்்ட்்டவ்ேக் குறிக்கிறது. 

 அேொவது, இந்ே இ்டத்தில் க்டவுளு்்டை 
இரட்சிப்்்ப (்பொவ�ன்னிப்பு, புதிை ஜீவன், க்டவுமைொடு 
ஐக்கிைப்்பட்்ட வொழக்்க) லவள்ளி்ைத் மேடும் 
விைொ்பொரி்ைப் ம்பொ� கருத்ேொய் மேடிக் கண்்ட்்டை 
மவண்டும். அது மிகவும் வி்�மைறப் ல்பற்றதும், 
அதிக அைகொேது�ொயிருக்கிறது. அப்்படிைொேொல், 
நொன் இ்ே எவ்வைவு அதிக�ொக வொஞ்சித்து மே்ட 
மவண்டு�ல்�வொ? அது எஙகு கி்்டக்கும்? என்்ப்ே 
அறிந்து அஙகு அ்ேத் மே்ட மவண்டும். அது 
கி்்டக்கும்்படிைொே இ்டம் எஙமகயிருக்கிறது? ஆம்! 
க்டவுளு்்டை வொரத்்ேக்கு நொன் ல�ல்� மவண்டும். 
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க்டவுளு்்டை வொரத்்ே �ரிைொய் ம்பொதிக்கும் ்படிைொே 
�்்பக்குச் ல�ல்� மவண்டும். நொன் க்டவுளு்்டை 
இரட்சிப்பின் வழி்ைக் கண்டு விசுவொசிக்க மவண்டும். 
அவர என்்ே ்பொவத்தின் அடி்�ேேத்திலிருந்து 
மீட்கும்்படிைொகச் ல�ய்ே ்பரிகொரத்்ே, ்பொவ்பலிைொக 
ேன்்ே ஒப்புக் லகொடுத்ே்ே, எேக்குரிைேொக எடுத்துக் 
லகொள்ை மவண்டும். 

 லவள்ளி்ைத் மேடும் விைொ்பொரி அ்ே 
ல்பறுகின்றவ்ர லேொ்டரந்து மேடுவ்ேப் ம்பொ� 
நொன் இரட்சிப்ல்பன்னும் ல்பொக்கிைத்்ே மேடுமவன். 
நொன் லஜ்பத்திம� க்டவுளுக்கு லநருக்க�ொய்ச் ல�ன்று 
என்னு்்டை வொழக்்கயிம� அவரின் திட்்ட�ொே 
லேொடுே்�ப் ல்பறுமவன். நொன் எவ்வைவொக இ்ே 
வொஞ்சிக்க மவண்டும்? கிறிஸ்துவில்�ொ�ல் நொன் 
ஒன்றுமில்்� என்று என் இரக்கத்தின் மேவனி்டம் 
ல�ொல்லுமவன். அவர �ொத்திரம� ேரக்கூடிை புதிை 
வொழக்்கயின் ஆரம்்பம�, இந்ே உ�கத்தில் எேக்குக் 
கி்்டக்கக் கூடிை மிகப்ல்பரிை ல்பொக்கிைம். என்னு்்டை 
்பொவஙகள் �ன்னிக்கப்்பட்்டது என்ற நிச்�ைத்்ேக் 
கொட்டிலும், மீட்்பரும் மேவனுக்கும் �னிேனுக்கும் 
�த்திைஸ்ேரொே கிறிஸ்துமவ என் இரட்�கர என்்ப்ேக் 
கொட்டிலும் வி்�மைறப்ல்பற்றது மவறு என்ே 
உண்டு! க்டவு்ை ல�ய்ைொலும� மேடுகிற �னிேனின் 
முழு சிந்ே்ேயும் இவ்விே�ொகமவ இருக்குல�ன்று 
�ொல�ொம�ொன் ல�ொல்லுகிறொர. 

8. விசுவாசிப்பது என்பது போடர்ச்சியாக கடவுளைத் தேடுவது:

 �ொம�ொம�ொன் க்்டசிைொக இரட்சிப்பில் ஏற்்படும் 
ே்்டக்ையும், ஆ்பத்துக்ையும் குறித்து ம�லும் 
அ்வக்ை எவ்விேம் ்கைொை மவண்டும் என்றும், 
எச்�ரித்துச் ல�ொல்லுகிறொர. ‘பு்ேைல்க்ைத் 
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மேடுகிறதும்பொல் மேடுவொைொக’ என்று ல�ொல்லுகிறொர. 
எபிமரை வொரத்்ேயில் மேடுவது என்று ல�ொல்�ப்்படுவது 
சிர��ொே்ேத் மேடுவ்ேக் குறிக்கிறது. ம�லும் 
பு்ேந்துள்ை அல்�து �்றக்கப்்பட்்ட்ேத் மேடுவ்ேக் 
குறிக்கிறது. மேொண்டி கண்டுபிடிக்கும் வி்�மைறப் 
ல்பற்ற உம�ொகத்்ேயும், ்வரக்கற்க்ையும் குறிக்கிறது. 
மவேொக� நொட்களில் லவடி�ருந்துகள், நவீே கருவிகள் 
இல்்�. அந்நொட்களில் சுரஙகஙகள் லவட்டுவது 
என்்பது மிகவும் கடு்�ைொே மவ்�. ஆேொல், அமே 
��ைத்தில் மிகவும் அதிக�ொே ்ப�்ே, நன்்�்ைக் 
கொணக்கூடிைேொக இருந்ேது.  

 அந்நொட்களில் சுரஙகம் லவட்டும்ல்பொழுது 
உம�ொகம�ொ, நி�க்கரிமைொ கி்்டக்கும் வ்ர 
அ்ேக்குறித்ே நிச்�ைமில்்�. கி்்டக்கும�ொ, 
கி்்டக்கொமேொ என்்ப்ே திட்்ட�ொய் அறிைொரகள். 
அவ்விே�ொகமவ க்டவு்ை மநொக்கி லஜபிக்க 
ஆரம்பிக்கும்ம்பொது ஆசீரவொேம் கொணப்்ப்டொே்ேப் 
ம்பொ� இருக்க�ொம். கரத்ேொமவ என்னு்்டை 
்பொவஙகளுக்கொக நொன் �ேஸ்ேொ்பப்்படுகிமறன். எேக்கு 
உம்்� லவளிப்்படுத்தும். என்்ே உம்மு்்டை 
பிள்்ைகளில் ஒருவரொக ஏற்றுக்லகொள்ளும். என்்ே 
இரட்சியும், �ொற்றும் என்று லஜபிக்கும்ம்பொது முே�ொவது 
நொம் மேடும் ஆசீரவொேம் கொணொே்ேப்ம்பொ� 
இருக்க�ொம். ஆேொலும், என்னு்்டை வொழக்்கயில் 
உம்மு்்டை கரத்தின் லேொடுே்� முழு்�ைொக 
உணரவில்்�. நொன் ஒரு இைந்தும்பொே 
்பொவிலைன்று உணருகிமறன். ்பரம�ொகத்தின் வொ�ல் 
எேக்கு அ்்ட்பட்டிருப்்பதும்பொ� இருக்கிறது. 
நொன் இன்னும் இரட்சிக்கப்்ப்டவில்்�. உ�க்கு 
லவகுதூரத்தில் இருக்கிமறன். மேவமே, நொன் உம்்�க் 



19

பீட்டர் மாஸ்டர்ஸ

கண்்ட்்டமவேொக, உம்்� அறிந்து லகொள்மவேொக, 
உம்்� ்பற்றிக் லகொள்மவேொக என்று லஜபிக்க 
மவண்டும். �ொல�ொம�ொன் இவ்விேம் நொம் க்டவு்ைத் 
மேடுமவொ�ொேொல் நிச்சிைம் அவ்ரக் கண்்ட்்டமவொம் 
என்று ல�ொல்லுகிறொர. நம்மு்்டை லஜ்பத்்ேக் மகட்டு 
அவர நிச்�ை�ொக ்பதில் லகொடுத்து ஆசீரவதிப்்பொர. 

 சுரஙகம் மேொண்டுவது என்்பது மேவ்ேத் மேடுவதில் 
உள்ை கடிே�ொே ்பகுதி்ைக் குறிக்கிறது. நம்மு்்டை 
இரட்சிப்பிற்கொக நொம் ஒன்றும் ல�ய்ை முடிைொது 
என்்பது ல�ய்ேொன். முற்றிலும் உண்்�. கிறிஸ்து �ட்டும் 
அதின் ்பரிகொரத்்ேச் ல�லுத்ே முடியும். நம்மு்்டை 
்பொவ�ன்னிப்்்பப் ல்பற்றுக் லகொள்ளுவதில் மிகச் சிறிை 
அைவிலும் நம்மு்்டை ்பஙகு இல்்�. ஆேொலும் 
மேடுவதில் உண்்டொே கடிே�ொே ்பொ்ே உண்டு 
என்்ப்ே �றந்து வி்டக்கூ்டொது. லவடிப்ல்பொருட்கள் 
கண்டுபிடிப்்பேற்கு முன்பு சுரஙகஙகள் மேொண்டுவது 
என்்பது ஒரு �ொேொரொண கொரிை�ல்�. ்ககளும், 
கொல்களும் எவ்வைவொக ்பொதிக்கப்்படும் என்்ப்ேயும், 
�ணிக்கணக்கொக, நொள்கணக்கொக, சுரஙகஙகளின் 
உள்மையிருந்து ல�ய்யும் ்பணி்ைச் சிந்தித்துப் 
்பொருஙகள். எப்ம்பொதும் லவளிமை வரமுடியும் என்்பது 
லேரிைொ�ல், நல்� கொற்்ற கூ்ட சுவொசிக்க கூ்டொ�ல் 
சுரஙகத்தில் ்பணி ல�ய்ை மவண்டும். 

 க்டவு்ைத் மேடுவதும் அவ்விே�ொகமவ 
இருக்கிறது. க்டவு்ைத் மேடுகிறவர ஆ�ைத்்ே 
மநொக்கி ல�ல்� வொஞ்சிக்கும் ம்பொதும், மவேத்்ேத் 
திறந்து வொசிக்கும்ம்பொதும், ம�ொே்ேக்கொரேொகிை 
�ொத்ேொன் �ே்ேயும், சிந்்ே்ையும் மவறு்பக்கம் தி்� 
திருப்்பப் ்பொரப்்பொன். டி. வி ்ைப் ்பொர, இ்ேச் ல�ய், 
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அ்ேச் ல�ய் க்டவு்ைத் மேடுவ்ே பிறகு ்பொரத்துக் 
லகொள்ை�ொம் எே ல�ொல்லுவொன். எண்ணி முடிைொே 
கொரணஙக்ைக் கொட்டி தி்� திருப்்பப் ்பொரப்்பொன். 
ஆேொல், க்டவு்ைத் மேடுகிறவர இந்ேப் பி�ொசின் 
எல்�ொ ேந்திரஙக்ை புறம்ம்ப ேள்ை மவண்டும். 
க்டவுளு்்டை வொரத்்ே்ைக் மகட்க ஓ்ட மவண்டும். 
இரட்சிப்பிற்கொக �ன்றொடி லஜபிக்க மவண்டும். ந�து 
ஆத்து� எதிரொளிைொகிை பி�ொ�ொேவனு்்டை இந்ே 
விே�ொே எதிரப்புக்ை �றந்துவி்டொ�ல் அ்வக்ை 
உேறித் ேள்ளி முன்மேொக்கிச் ல�ல்� மவண்டும்.  

 சுரஙகம் மேொண்டுவது என்்பது மிகவும் ஆ்பத்ேொேதும் 
்பைம் நிரம்பிைது�ொயிருக்கிறது. ்பொ்றகள் ம�ம� விை 
ஏதுவுண்டு, �ரிவுகள் ஏற்்பட்டு பு்ேயுண்டு ம்பொக 
வொய்ப்புண்டு. ேண்ணீர லவள்ைம் ம்பொல் கீழிருந்து 
வந்து மூழகிவி்ட ஏதுவுண்டு. அமேவிே�ொக க்டவு்ைத் 
மேடுகிறவரகள் இவ்விே�ொே ஆ்பத்துக்க்ை எண்ணி 
பின்வொஙகுவதுமுண்டு. நண்்பரகள் மகலி ல�ய்வொரகள் 
என்றும், ்பொவத்தின் இன்்பஙக்ை எவ்விேம் விட்டுவி்ட 
முடியும் என்றும் ்ப� விேஙகளில் பின்னிட்டுப் ம்பொக 
வொய்ப்பு உண்டு. இவ்விேம் பின்னிட்டுப் ம்பொே அமநக 
�க்களும் உண்டு.  ஆேொல், மேவ்ேத் மேடுகிறவரகள் 
அ்வகளுக்கொக ்பைப்்ப்டொ�ல், ேன்னு்்டை க்டவுைற்ற 
வொழக்்க்ைக் குறித்தும், ஆவிக்குரிை �ரணத்்ேக் 
குறித்தும், நித்திைத்தில் இைந்து ம்பொவ்ேக் குறித்தும் 
்பைப்்ப்ட மவண்டும். 

 அந்ே நொட்களில் சுரஙகம் மேொண்டுவது 
என்்பதில் எத்ே்ேமைொ நிச்�ை�ற்ற கொரிைஙகள் 
உண்டு. சுரஙகத்தின் கீழ ல�ய்ைொலும� நி�க்கரிமைொ, 
ேஙகம�ொ, வி்�மைறப்ல்பற்ற கற்கமைொ இருக்கும�ொ, 
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இருக்கொமேொ என்்ப்ேக் குறித்து �ந்மேகமும், 
அச்�மும் இருந்து லகொண்ம்ட இருக்கும். இவ்வைவு 
லநற்றி விைர்வ சிந்தி, ்பணம் ல��வழித்து �ற்றும் 
்பொடுகள் ்படுவது பிரமைொஜே�ொய் இருக்கும�ொ, 
இருக்கொமேொ என்ற அச்� உணரமவொம்டமை அ்ேச் 
ல�ய்ை மவண்டும். அவ்விே�ொகமவ பி�ொசும் கூ்ட 
்ப�விேத்தில் அச்�த்்ேயும், நிச்�ை�ற்ற ேன்்�்ையும் 
உஙகளி்டத்தில் ஏற்்படுத்துவொன். க்டவுள் என்்பவர 
உண்்டொ என்றும், க்டவு்ைத் மேடுவது வீமணொ என்றும், 
நொன் ல�ய்ைொலும் �ரிைொகத் க்டவு்ைத் மேடுகிமறமேொ 
என்றும் ்ப�விே�ொே அச்�ஙக்ை ஏற்்படுத்துவொன். 
ஆேொல், க்டவு்ைத் மேடுகிறவரகள் க்டவுளு்்டை 
வொரத்்ே்ை வொக்குத்ேத்ேத்்ே முற்றிலும் �ொரந்து 
லகொள்ை மவண்டும். �ேந்திரும்புேம�ொடும், 
விசுவொ�த்மேொடும் எல்�ொ �ந்மேகஙக்ையும் அகற்றி 
க்டவு்ைத் லேொ்டரந்து மே்ட மவண்டும். 

 சுரஙகம் மேொண்டுவதில் �ற்றுல�ொரு ்பகுதியும் 
உண்டு. அந்ே வி்�மைறப்ல்பற்ற ல்பொக்கிைத்்ே 
ல்பறு�ட்டு�ொக மே்வைற்ற அ்ேத்்ேயும் நீக்கிக் 
லகொண்ம்டயிருக்க மவண்டும். �ணல், கற்்பொ்றகள் 
அ்ேத்தும் மேொண்டி எடுக்கப்்ப்ட மவண்டும். 
க்டவு்ைத் மேடுவதிலும் இந்ேப் ்பகுதி இருக்கிறது. நொம் 
நம்மு்்டை ்பொவஙக்ைக் குறித்து �ேஸ்ேொ்பப்்பட்டு, 
ந�து ்பொவத்்ேயும் அதின் குற்ற உணர்வயும் கிறிஸ்து 
நீக்கிப்ம்பொ்ட கல்வொரி்ை மநொக்கிப்்பொரக்க மவண்டும். 
க்டவு்ை மநொக்கி ந�து சுைவழி்ை, சுைசித்ேத்தின் 
கொரிைஙக்ை, சுைத்்ே, அசுத்ேத்்ே, �ேந்திரும்்பொே 
இருேைத்்ே நீக்கிப்ம்பொட்டு புதிை இருேைத்்ேப் 
ல்பற க்டவு்ை மநொக்கி கேறி லஜபிக்க மவண்டும். 
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நம்மு்்டை ்பொவஙக்ை கிறிஸ்து நீக்கிப் ம்பொடு�ட்்டொக, 
க்டவு்ை நொம் கொண �ொட்ம்டொம். வி்�மைறப் 
ல்பற்ற இரட்சிப்்்ப �ேந்திரும்புேல் இல்�ொ�ல் ல்பற 
முடிைொது. 

 க்்டசிைொக, இவ்விே கடிே�ொே கொரிைஙகள் 
சுரஙகம் மேொண்டுவதில் இருந்ேொலும் மேவனு்்டை 
கிரு்்ப்ை அது லவளிப்்படுத்துகிறது. சுரஙகம் 
மேொண்டுகிறவன் �ற்றவரக்ைக் கொட்டிலும் அதிக 
உ்ைக்க மவண்டியிருந்ேொலும் அவன் வொழநொள் 
முழுவேற்கும் ம்பொது�ொே வி்�மைறல்பற்ற 
ல்பொக்கிைத்்ேக் கண்்ட்்டகிறொன். ல�ொல்�ப்ம்பொேொல் 
மவறு எந்ேத் லேொழிலிலும் இவ்விே�ொே ஒரு ல்பரும் 
ல்பொக்கிைத்்ே ல்பறுவது கூ்டொேது. ஆேொல், இஙமக 
அவன் க்டவுளு்்டை ல்பரிேொே கிரு்்ப என்கிற 
ல்பொக்கிைத்்ே ல்பற்றுக் லகொள்கிறொன். 

 க்டவுளு்்டை வொரத்்ே்ை நம்பி, அவ்ரத் 
மேடும்ல்பொழுது ஒரு �னிேனுக்கு எப்்படிப்்பட்்ட 
ஒரு உண்்�ைொே கொரிைம் ந்்டல்பறுகிறது. நொன் 
ல�ய்வலேல்�ொம் விசுவொசிப்்பதும், �ேந்திரும்புவதும், 
இரட்சிப்்்ப மகட்்பதும்ேொன். நொன் ல்பரும்்படிைொே 
இரட்சிப்புக்கு அது எம்�ொத்திரம். நொன் அ்ேப் 
ல்பற முற்றிலும் ேகுதி அற்றவன். ஆேொல், நொன் 
அ்ேத்்ேயும் ல்பற்றுக்லகொள்கிமறன். �ன்னிப்பு, புதிை 
வொழக்்க, புத்திர சுவிகொரம், நித்திை வொழவு என்ற 
ல்பொக்கிைம். மேவ மகொ்பொக்கி்ேக்குப் ்பொத்திர�ொே 
குற்றமுள்ை ்பொவிக்கு க்டவுளு்்டை ஈவொே நித்திை 
இரட்சிப்பு லகொடுக்கப்்படுகிறது. க்டவுளு்்டை கிரு்்ப 
(அேொவது இல்�ொே ்பொவிக்கு லகொடுக்கும் ேைவு) ஒன்மற 
என்னு்்டை நம்பிக்்கைொகும். 
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 ம�லும் �ொல�ொம�ொன் இவ்விேம் மேவ்ேத் 
மேடுமவொ�ொகில் அப்ல்பொழுது கரத்ேருக்குப் ்பைப்்படுேல் 
இன்ேலேன்று உணரந்து க்டவு்ை அறியும் அறி்வக் 
கண்்ட்்டமவொம் என்று ல�ொல்லுகிறொர. அவர 
நம்மு்்டை லஜ்பத்்ே, கேறுே்�க் மகட்டு நம்மு்்டை 
்பொவஙக்ைக் கழுவுவொர, �ன்னிப்்பொர. நம்்� 
இரட்சித்து அவமரொடு ஜீவனுள்ை லேொ்டரபுக்கு நம்்� 
உட்்படுத்துவொர.   
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