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நீ த்தவத�ாடு ஒப்புரவா� நபரா? 

 “நோம் தேவனுக்குச் ெத்துருக்்களோயிருக்ய்கயில், 
அவருயைை குமோரனின் மரைத்தி�ோதல அவருைத� 
ஒப்புரவோக்்கப்படதைோமோ�ோல், ஒப்புரவோக்்கப்படைபின் நோம் 
அவருயைை ஜீவ�ோதல இரடசிக்்கப்படுவது அதி்க நிச்ெைமோதம” 
(தரோமர் 5:10).
 ஒப்புரவோகுேல் என்பது இரண்டு நண்பர்்கள் ெண்யையிடடுப் 
பிரிநது தபோவோர்்களோ�ோல், மறுபடியுமோ்க ஒப்புரவோ்க தவண்டிை 
அவசிைம் உண்டு. அயேப்தபோலதவ தவேம் செோல்லுகிறது, 
மனிே�ோ�வன் தேவத�ோடு ்கல்கம் பண்ணி பிரிநது சென்றவன். 
அவன் மறுபடியுமோ்க தேவத�ோடு ஒப்புரவோ்க தவண்டிைது 
அவசிைம். ஆ்கதவேோன் பவுல் தேவத�ோடு ஒப்புரவோகுேயலக் 
குறித்துப் தபசுகிறோர். இப்சபோழுது நோன் உங்கள் முன் ஒரு 
த்கள்வியை யவக்கிதறன். நீங்கள் தேவத�ோடு ஒப்புரவோக்்கப்படை 
நபரோ? இல்யலைோ? இயே நோன் எப்படி அறிநதுச்கோள்ளுவது 
என்று நீங்கள் நிய�க்்கலோம். ஆ்கதவ இநே சிறதறடடின் மூலமோ்க 
ஒரு மனிேன் தேவத�ோடு ஒப்புரவோக்்கப்படைவ�ோ?இல்யலைோ? 
என்பயே தவே வெ�ங்களின் அடிப்பயையில் உங்களுக்குச் 
சித்ேரித்துக் ்கோடை விரும்புகிதறன். 
நோம் ஏன் தேவத�ோடு ஒப்புரவோ்க தவண்டும்? 
 தேவன் ம்கோ பரிசுத்ேமுள்ளவர், நீயும் நோனும் தேவனுக்குச் 
ெத்துரு. ஆ்கதவ நீயும், நோனும் தேவத�ோடு ஒப்புரவோ்க 
தவண்டிைது அதிமுக்கிைமோ� ஒன்றோகும். இயேத்ேோன் தவேம் 
எவவளவு அழ்கோ்க சித்ேரிக்கிறது என்று போருங்கள், “நோம் 
தேவனுக்குச் ெத்துருக்்களோயிருக்ய்கயில், அவருயைை குமோரனின் 
மரைத்தி�ோதல அவருைத� ஒப்புரவோக்்கப்படதைோமோ�ோல், 
ஒப்புரவோக்்கப்படைபின் நோம் அவருயைை ஜீவ�ோதல 
இரடசிக்்கப்படுவது அதி்க நிச்ெைமோதம. அதுவுமல்லோமல், 
இப்சபோழுது ஒப்புரவோகுேயல நமக்குக் கியைக்்கப்பண்ணி� 
நம்முயைை ்கர்த்ேரோகிை இதைசு கிறிஸ்து மூலமோய் நோம் 
தேவய�ப்பறறியும் தமன்யமபோரோடடுகிதறோம்” (தரோமர் 5:10-
11). இநே இைத்தில் பவுல் தேவத�ோடு ஒப்புரவோக்்கப்படை 
பின்புேோன், அவருயைை ஜீவ�ோதல இரடசிக்்கப்படுதவோம் 
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என்கிறோர். ஒப்புரவோக்்கப்படை மனிேனில் நித்திை ஜீவன் உண்டு. 
அவன் ஒப்புரவோக்்கப்பைோமல் நித்திை ஜீவன் இல்யல. 
 ஒருதவயள ஒரு மனிேன் உன்னிைத்தில் ேவறு 
செய்துவிடுகிறோன், அவன் உன்னிைமோய் வநது மன்னிப்புக் 
த்கடகும்சபோழுது, நீ மன்னிக்கிறோய். சிறிது ்கோலம் சென்ற 
பின்போ்க அதே ேவயற அவன் உ�க்குச் செய்துவிடுகிறோன், 
அவன் மறுபடியும் வநது மன்னிப்பு த்கடகிறோன். அப்சபோழுது 
ஒருதவயள நீ மன்னிக்்கலோம். திரும்பவும் அவன் அதே ேவயற 
செய்துவிடடு வநது மன்னிப்பு த்கடகிறோன், இநேமுயற 
ஒருதவயள நீ மன்னிக்்கத் ேைங்கலோம். ஆ�ோல் தேவன் 
“ஏசழழுபது முயற மன்னியுங்கள்” என்று செோல்லுகிறோர். இநே 
ஏசழழுபது முயறைோ�து, மன்னிக்கும்படிைோ� மனிேனிைத்தில் 
்கோைப்பைதவண்டும். ஆ�ோல் ேவறு செய்கிறவனுக்கு அநே 
ஏசழழுபது முயற சபோருநேோது. ஒருமனிேன் தேவனுக்கு எதிரோ்க 
போவம் செய்துவிடடு, அவன் தேவனிைத்தில் தபோய் மன்னியும் 
என்று த்கட்கலோம். அதே மனிேன் மறுபடியும், மறுபடியுமோ்க 
தேவனுக்கு எதிரோ்க போவம் செய்துவிடடு மன்னியும் என்று 
செோல்லுவோ�ோ�ோல், அவன் தேவத�ோடு ஒப்புரவோ்கோே மனிேன் 
என்பேய� அறிநது ச்கோள்ளதவண்டும். ஒருதவயள நீங்களும் 
இநே மனிேய�ப் தபோலதவ தேவனுயைை பிரமோைங்கயள 
அறிநதிருநதும், அயே அலடசிைம் செய்து அவருக்கு எதிரோ்கப் 
போவம் செய்துவிடடு, ஆண்ைவதர மன்னியும் என்று பலமுயற 
த்கடடிருக்்கலோம். ஆ�ோல் நீ தேவத�ோடு ஒப்புரவோ்கோே நபர். 
 மன்னிப்பு என்பது ஒப்புரவோகுேதலோடு வழிநைத்ேவில்யல 
என்றோல் அது மன்னிப்தப கியைைோது. எஙகு மன்னிப்பு 
ஒப்புரவோகுேதலோடு வழிநைத்ேப்படுகிறதேோ, அதுதவ மன்னிப்பு. 
ஒருதவயள நீ திரும்ப திரும்ப சேரிநதே போவம் செய்துவிடடு, 
அவரிைத்தில் சென்று மன்னியும் என்று த்கட்கலோம். அவரும் 
மன்னிக்்கலோம். ஆ�ோல் மன்னிக்கிற அவர் அேறகுக் கிரைம் 
செலுத்ே தவண்டியுள்ளது. ஏச�ன்றோல், உன்ய� மன்னிக்்க அவர் 
சிலுயவயில் அயறைப்பை தவண்டிைேோயிறறு. 
ஒப்புரவோகுேல் என்றோல் என்�? 
 உன்னுயைை போவம் மன்னிக்்கப்படைேோ! இல்யலைோ! 
என்பது இநே ஒப்புரவோகுேயலச் ெோர்நதுேோன் இருக்கிறது. 
இன்யறக்கு அதந்கர் என்� செய்கிறோர்்கள், “நோன் போவம் 
செய்துவிடதைன், தேவத� என்ய� மன்னியும்” என்கிறோர்்கள். இது 
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ஒருமுயற இருமுயறைல்ல, பலமுயற அல்லது பல ஆண்டு்களோ்க 
நைக்கிறது. நீங்களும் இயேப்தபோன்தற ்கோைப்பைோலோம். ஆ�ோல் 
உங்கள் போவங்கயள தேவன் மன்னித்திருக்கிறோரோ? நீங்கள் 
‘மன்னியும் ஆண்ைவதர’ என்று த்கடடீர்்கள் ெரி, ஆ�ோல் 
ஆண்ைவர் உங்கள் போவங்கயள மனித்திருக்கிறோரோ? ஏச�ன்றோல் 
மன்னிப்போ�து ஒப்புரவோகுேல் இல்லோமல் இல்யல. நீங்கள் 
தேவனுக்கு விதரோேமோ்கப் போவம் செய்யும்சபோழுது, தேவத�ோடு 
ச்கோண்டிருநே உைன்படிக்ய்கயை முறித்துவிடுகிறீர்்கள். 
நீங்கள் மறுபடியுமோ்க தேவத�ோடு ஒப்புரவோகும் தபோது, 
அநே உைன்படிக்ய்கயைப் புதுப்பிக்்க, அேறகுரிை அய�த்துக் 
்கோரிைங்கயளயும் நீங்கள் செப்பனிை தவண்டிைது மி்கஅவசிைம். 
இதைசுவோ�வர் மி்கப்சபரிை வியலக்கிரைத்யேச் செலுத்தி, 
இரடசிப்யப ெம்போதித்திருக்கிறோர். நீங்கள் போவம் செய்து, 
இதைசுதவ என்ய� மன்னியும் என்று த்கடடுவிடடு, “என் போவங்கள் 
மன்னிக்்கப்படைது” என்று நிய�க்்கலோம். அருயமைோ�வர்்கதள! 
உங்கள் போவங்கள் மன்னிக்்கப்பை நிபநேய� உண்டு என்பயே 
சேரிநதுச்கோள்ளுங்கள். இதைசுவோ�வர் சிலுயவயில் செலுத்தி� 
வியலக்கிரைத்யே நீங்கள் அனுபவிக்்கவும் நிபநேய� உண்டு. 
 இதைசு கிறிஸ்து இரடசிப்யப ெம்போதித்திருக்கிறோர் 
என்பது உண்யம. அநே இரடசிப்பு இலவெமோ�து என்பது 
உண்யம. ஆ�ோல் அது மலிவோ�து இல்யல. இரடசிப்பு என்பது 
ஒரு மனிேனுயைை வோழ்வில் தேவன் செய்கிற ம்கத்துவமோ� 
்கோரிைமோகும். அன்போ�வர்்கதள! நீங்கள் தேவத�ோடு 
ஒப்புரவோ்கோமல், தேவனிைத்தில் பலமுயற மன்னிப்புக் த்கட்கலோம். 
ஆ�ோலும் நீ இன்னும் தேவனுயைை ெத்துருவோ்கதவ இருக்கிறோய். 
இநே சிறதறடடின் மூலமோ்க தேவன்உன்த�ோடு ஆழமோய் 
தபெதவண்டுசமன்று அதி்கமோ� செபத்தேோடு இயே எழுதுகிதறன். 
ஏச�ன்றோல் இது நித்திைத்திறகு அடுத்ேக் ்கோரிைம். இநே 
உல்கத்தில் நீ எவவளவு ்கோலம் இருப்போதைோ எ�க்கு சேரிைோது. 
ஆ�ோல் தவேம் செோல்லுகிறது: “உன் ஆத்துமோவின் இரடசிப்பு 
மி்க வியலதைறப்சபறறது”. நீ நம்பு�ோலும் ெரி, நம்பவில்யல 
என்றோலும் ெரி, நித்திைம் என்பது உண்டு. தவேம் ஒருக்்கோலும் 
சபோய் செோல்லோது. ஆ்கதவ ஒப்புரவோகுேல் என்றோல் என்�? 
என்பயே லூக்்கோ எழுதி� சுவிதெஷம் 15ஆம் அதி்கோரத்தில் நைநே 
ெம்பவத்யே யமைமோ்கக்ச்கோண்டு உங்களுக்கு விளக்கிக் ்கோடை 
விரும்புகிதறன். இேன் மூலமோ்க தேவ ஆவிைோ�வர் உன்த�ோடு 
சேளிவோ்க தபசுவோர் என்று நோன் விசுவோசிக்கிதறன். 
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உன் சூழ்நியலயை நிர்ையிக்கும் தேவன்: 

 இநே அதி்கோரத்தில் ஒரு வோலிபய� நோம் ெநதிக்கிதறோம். 
அவனுயைை ம�நியல என்� என்பயே உங்களுக்கு பைம்பிடித்துக் 
்கோடை விரும்புகிதறன். “பின்னும் அவர் செோன்�து: ஒரு 
மனுஷனுக்கு இரண்டு குமோரர் இருநேோர்்கள். அவர்்களில் 
இயளைவன் ே்கப்பய� தநோக்கி: ே்கப்பத�, ஆஸ்தியில் எ�க்கு 
வரும் பஙய்க எ�க்குத் ேரதவண்டும் என்றோன். அநேப்படி அவன் 
அவர்்களுக்குத் ேன் ஆஸ்தியைப் பஙகிடடுக்ச்கோடுத்ேோன்” (லூக்்கோ 
15:11-12). அவன் சுைநலமுயைைவ�ோ்க, “என் வோழ்க்ய்கயில் 
என்னுயைை தீர்மோ�ம், என்னுயைை சித்ேம், என்னுயைை 
வழி்கள்” என்று வோழ்நது ச்கோண்டிருக்கிறோன். ஆ்கதவ அவன் 
ேன் ே்கப்பனிைத்தில், “என் பஙகு எ�க்கு தவண்டும்” என்று 
த்கடகிறோன். அவன் ேன் செோநே விருப்பத்யே நியறதவறறும் 
படிைோ்க அவன் த்கடகிறோன். தமலுமோ்க நோம் போர்க்கிதறோம், 
“சில நோயளக்குப்பின்பு, இயளைம்கன் எல்லோவறயறயும் 
தெர்த்துக்ச்கோண்டு, தூரதேெத்துக்குப் புறப்படடுப்தபோய், 
அஙத்க துன்மோர்க்்கமோய் ஜீவ�ம்பண்ணி, ேன் ஆஸ்தியை 
அழித்துப்தபோடைோன்” (லூக்்கோ 15:13). அவன் எல்லோவறயறயும் 
துன்மோர்க்்கமோ� ்கோரிைங்களில் செலவிடடு, அழித்துப்தபோடைோன். 
அவனுயைை வோழ்க்ய்கயில் பரிசுத்ே ஆவிைோ�வர் அஸ்திபோரம் 
இடும்படிைோ்க இநே நி்கழ்வோ�து நயைப்சபறறிருக்கிறது. தேவன் 
இல்லோமல் ஒரு மனிேனுயைை வோழ்க்ய்கயில் ெமோேோ�ம் 
இல்யல. சபோருள்்கள், ஆஸ்தி்கள் மறற ்கோரிைங்கள் எதுவுதம 
ெமோேோ�த்யேக் ச்கோடுக்்கோது. இயே வோசிக்கிற நீங்கள் ஒன்றோ்க 
தேவ ெமோேோ�த்யேக் ச்கோண்டிருக்்கலோம். அல்லது எதிர்மயறைோ� 
நியலயில் வோழ்நது ச்கோண்டிருக்்கலோம். இயைப்படை நியல 
என்பது கியைைோது. 

 இநே வோலிபன் ேன் வோழ்க்ய்கயில் ெநதித்ே இழப்பு, 
அவன் ெநதித்ே இநே சூழ்நியலைோ�து, அவனுக்குள் பரிசுத்ே 
ஆவிைோ�வர் செைல்படும்படிக்கு, தேவன் அநே சூழ்நியலயில் 
செைல்படடிருக்கிறோர் என்று போர்க்கிதறோம். உன்னுயைை 
வோழ்க்ய்கயிலும் கூை, பரிசுத்ே ஆவிைோ�வர் உன் சூழ்நியல்கள் 
மூலமோ்க உன்த�ோடு இயைப்படும்படிைோ்க விரும்புகிறோர். 
உன்னுயைை சூழ்நியலயைக் ச்கோண்டு உன் வோழ்ய்கயை மோறற, 
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புதிேோ்க ்கடை விரும்புகிறோர். அேறகு நீ ஆைத்ேமோ்க இருக்கின்றோைோ? 
“ஆண்ைவதர நீர்ேோதம என்னுயைை வோழ்க்ய்கயின் நியலயை எ�க்கு 
உைர்த்தும், இநே நியலயின் மூலமோ்க என்த�ோடு இயைப்படும், 
பரிசுத்ே ஆவிைோ�வயரக் ச்கோண்டு என்னில் செைல்படும்” என்று 
நீ உன் இருேைத்யே ஒப்புக்ச்கோடுக்்க ஆைத்ேமோ்க இருக்கின்றோைோ? 
அேறகு நீ ஆைத்ேமோ்க இருப்போைோ�ோல் நிச்ெைமோ்க ஜீவனுள்ள 
தேவன் உன்ய� ெநதிப்போர் என்பதில் ெநதே்கமில்யல. 

 தமலுமோ்க இநே வோலிபனின் நியலயைப் போருங்கள், 
“எல்லோவறயறயும் அவன் செலவழித்ேபின்பு, அநேத் 
தேெத்திதல ச்கோடிை பஞெமுண்ைோயிறறு. அப்சபோழுது அவன் 
குயறவுபைத்சேோைஙகி, அநேத் தேெத்துக் குடி்களில் ஒருவனிைத்தில் 
தபோய் ஒடடிக்ச்கோண்ைோன். அநேக் குடிைோ�வன் அவய�த் 
ேன் வைல்்களில் பன்றி்கயள தமய்க்கும்படி அனுப்பி�ோன். 
அப்சபோழுது பன்றி்கள் தின்கிற ேவிடடி�ோதல ேன் வயிறயற 
நிரப்ப ஆயெைோயிருநேோன், ஒருவனும் அயே அவனுக்குக் 
ச்கோடுக்்கவில்யல” (லூக் 15:14-16). ேன்னுயைை ஆஸ்தி எல்லோம் 
தபோயிறறு. ேன் சுை இச்யெயி�ோல் எல்லோவறயறயும் இழநது, 
ஒருவனுக்கு அடியமைோ்க பன்றி்கயள தமய்க்கிறோன். பசிைோல் 
பன்றி்கள் தின்னும் ேவிடயை ெோப்பிை ஆயெப்படைோன், 
அதுவும் அவனுக்கு ச்கோடுக்்கப்பைவில்யல என்கிறது 
தவேம். அன்போ� ெத்கோேரத�! ெத்கோேரிதை! உங்களுயைை 
வோழ்க்ய்கயில் நயைசபறுகிற ஒவசவோரு ெம்பவத்தின் மூலமோ்க 
தேவன் இயைப்படுகிறோர் என்பயே நீ அறிநதிருக்கிறீர்்களோ? 
ஏச�ன்றோல் உன் வோழ்க்ய்கயை அவர் ேோன் நிர்ையித்ேவர். உன் 
வோழ்க்ய்கயில் ஒவசவோன்யறயும் அவர்ேோதம திடைமிடைவர். 
அவருயைை உள்ளஙய்கயில் உன்ய� வயரநதிருக்கிறோர். உன் 
வோழ்க்ய்கயில் நயைசபறுகிற மி்கப்சபரிை ்கோரிைம், மி்கச்சிறிை 
ெம்பவம், மி்கச்சிறிை எண்ைம் எதுவோ்க இருநேோலும் அவர் 
திடைமிடைதுேோன். ஆ்கதவேோன் உன் வோழ்க்ய்கயில் நைக்கிற 
எதிர்மயறைோ� சூழ்நியலயை ெரிபடுத்தும் வழிமுயறயை அவர் 
ஒருவர் மோத்திரதம அறிநதிருக்கிறோர் என்பயே சேரிநதுச்கோள். 
அவருயைை வழிமுயறயைவிடடு நீ தவசறநே வழியிதலோ அல்லது 
சுை ஞோ�த்தி�ோதலோ ெரிசெய்ை முைறசித்ேோலும், அது ்கோலத்யே 
வீைடிக்கும் முயறதை அன்றி தவசறோன்றிறகும் உேவோது. 
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ஜீவனுக்குள் வழிநைத்தும் ்கர்த்ேர்:
 தவேம் செோல்லுகிறது, “அவனுக்குப் புத்தி சேளிநேதபோது”. 
அப்படிைோ�ோல் என்�? புத்தி சேளிவது என்பது என்�? நோம் 
நிய�க்குபடி அது தமதலோடைமோ� ்கோரிைம் அல்ல. பரிசுத்ே 
ஆவிைோ�வர் அவனுயைை உள்ளத்தின் ஆழத்தில் தபசுகிறோர். 
தேவ ஆவிைோ�வர் அவனுயைை உள்ளத்தின் ஆழத்தில் 
ஊடுருவுகிறோர். தேவ ஆவிைோ�வர் ஒரு மனிேனின் இருேைத்தின் 
ஆழத்தில் ஊடுருவுகிறதே புத்தி சேளிவது. அது உன் வோழ்க்ய்கயில் 
நயைசபறவில்யல என்றோல், சவறுயமைோ்க சில ெத்திைங்கள் 
சேரியும் என்பேோதலோ, ஆவிக்குரிை வழிமுயற சேரியும் என்பேோதலோ 
அயவ்களோல் உன் வோழ்க்ய்கைோ�து மோறறப்பைோது. அவவிேமோ� 
வோழ்க்ய்க தேவ ஆவிைோ�வர் உன் ஆத்துமோவின் ஆழத்தில் 
ஊடுருவோே வோழ்க்ய்க. ேன் செோநே ஆஸ்தி்கதளோடு சென்று, 
எல்லோவறயறயும் இழநது பின்போ்க இப்சபோழுது புத்தி சேளிகிறோன். 
தேவ ஆவிைோ�வரின் சேோடுேல் உ�க்கு தேயவ. உன்னுயைை 
தமடடியமயையும், சபருயமயையும் உயைக்்க தேவனுக்கு 
எவவளவு தநரம் ஆகும்? நீ மண் என்பயே மறக்்கோதே. நீ தேவனுக்கு 
முன்போ்க ஒன்றுமில்லோேவன். உன்னுயைை வோழ்க்ய்கயில் உன் 
்கோரிைங்கயள தேவன் உயைக்்கமுடியும். உன்னுயைை நம்பிக்ய்க 
எல்லோதம ்கோ�ல்நீருக்குச் ெமம். உன்னுயைை சபருயம உன்ய� 
ேோழ்த்திப்தபோடும். தேவ ஆவிைோ�வர் உன் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் 
ஊடுருவவில்யல என்றோல், உன் வோழ்க்ய்கக்கு உத்திரவோேம் 
இல்யல. 
 பரிசுத்ே ஆவிைோ�வர் செைல்படும் சபோழுது ஒரு 
ஆத்துமோவில் ஆழமோ்கக் கிரியை செய்கிறோர். ஒரு ஆத்துமோயவ 
விடுவிக்்க அவரோல் மோத்திரதம முடியும். நோன் அடிக்்கடி 
என் செபங்களில் முன்யவக்கிற ஒரு விண்ைப்பம், “தேவ 
ஆவிைோ�வர் ெயபயில் உயிர் மீடசியைத் ேரதவண்டும்” என்று 
்கேறுகிதறன். இன்யறை நோட்களில் ெரிைோ� ெத்திைத்யே 
தபோதிக்கிற ெயப்கள் இல்யல. சீர்திருத்ே ெத்திைத்யேப் தபோதிக்கிற 
ெயப்கள் இப்சபோழுதுேோன் துளிர்க்்க ஆரம்பத்திருக்கிறது. தேவ 
ஆவிைோ�வர் நம் ெயப்களில் கிரியை செய்யும்சபோழுது எல்லோதம 
ேயழகீழோ்க மோறிவிடும். அவர் கிரியை செய்வோரோ�ோல், ஒரு போவி 
பரிசுத்ேவோ�ோ்க மோறறப்படுகிறோன். அவர் கிரியை செய்வோரோ�ோல் 
ஒரு சுைநீதிக்்கோரன்  தேவனுக்கு முன்போ்க, “ஆண்ைவதர 
என்னுயைை நீதி ஒன்றும் இல்யல” என்று செோல்லுகிறோன். அவர் 
கிரியை செய்யும்தபோது ஒரு ஆத்துமோ உல்கத்தின் ்கோரிைத்யே 
சவறுத்து, நித்திைத்யே தநோக்கிப்போர்க்கும். 
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 ஆ்கதவேோன் ‘அவனுக்குப் புத்தி சேளிநேதபோது’, 
அருயமைோ� ெத்கோேரத�! ெத்கோேரிதை! உன்னுயைை 
வோழ்க்ய்கயில் இது தேயவ. உ�க்கு ஜீவன் தவண்டுமோ�ோல், நீ 
தேவத�ோடு ஒப்புரவோ்க தவண்டுமோ�ோல், இநே புத்தி சேளிேல் 
அவசிைம். எத்ேய�தைோ ெமைங்களில் தேவத� மன்னியும் என்று 
செோல்லுகிறோய். ஆ�ோல் உன்னுயைை குைத்தில் மோறறமில்யல, 
உன்னுயைை இருேைம் போதிக்்கப்பைவில்யல. சவறும் உேடைளவில் 
செய்கிற விண்ைப்பமோ்க இருக்கிறது. உன்னுயைை வோழ்க்ய்கயை 
மோறறக்கூடிை ்கோரிைமோ்க உன் ஒப்புரவோகுேல் இல்யல. ஆவிைோ�வர் 
ஒரு உள்ளத்தில் ஆழமோ்க கிரியை செய்ைவில்யல என்றோல் 
ஒரு மனிேனில் சமய்ைோ� ம�மோறறத்யேக் ்கோைமுடிைோது. 
ஆ்கதவேோன் ஒப்புரவோகுேல் என்பது தமோதலோடைமோ�து அல்ல. 
மி்கவும் ஆழமோ�து. அது எப்படி என்பயே இநே ெம்பவத்தின் 
மூலமோ்க விளஙகிக் ச்கோள்ளலோம். 
ம�நதிரும்புேலின் ்கனி சவளிப்படுேல்:
 “அவனுக்குப் புத்தி சேளிநேதபோது, அவன்: என் 
ே்கப்பனுயைை கூலிக்்கோரர் எத்ேய�தைோ தபருக்குப் பூர்த்திைோ� 
ெோப்போடு இருக்கிறது, நோத�ோ பசியி�ோல் ெோகிதறன். நோன் 
எழுநது, என் ே்கப்பனிைத்திறகுப் தபோய்: ே்கப்பத�, பரத்துக்கு 
விதரோேமோ்கவும் உமக்கு முன்போ்கவும் போவஞசெய்தேன். 
இனிதமல் உம்முயைை குமோரன் என்று செோல்லப்படுவேறகு 
நோன் போத்திர�ல்ல, உம்முயைை கூலிக்்கோரரில் ஒருவ�ோ்க 
என்ய� யவத்துக்ச்கோள்ளும் என்தபன் என்று செோல்லி;” (லூக் 
15:17-19). மன்னிப்பு என்பது அேன் வியளயவ ஏறபடுத்ேோமல் 
இருக்குமோ�ோல் அது மன்னிப்பு அல்ல. இஙகு இநே வோலிபன் 
உயைபடுகிறோன், ேோழ்த்துகிறோன். “எழுநது புறப்படடு, ேன் 
ே்கப்பனிைத்தில் வநேோன். அவன் தூரத்தில் வரும்தபோதே, 
அவனுயைை ே்கப்பன் அவய�க் ்கண்டு, ம�துருகி, ஓடி, அவன் 
்கழுத்யேக் ்கடடிக்ச்கோண்டு, அவய� முத்ேஞசெய்ேோன். குமோரன் 
ே்கப்பய� தநோக்கி: ே்கப்பத�, பரத்துக்கு விதரோேமோ்கவும், 
உமக்கு முன்போ்கவும் போவஞசெய்தேன், இனிதமல் உம்முயைை 
குமோரன் என்று செோல்லப்படுவேறகு நோன் போத்திரன் அல்ல 
என்று செோன்�ோன்”. (லூக் 15:20-21). இஙகு அவன் ேன்ய�த் 
ேோழ்த்தி மன்னிப்பு த்கடபது மோத்திரமல்ல, ேன் ே்கப்பத�ோடு 
ஒப்புரவோகிறோன். ஒரு மோறறத்யேத் ேோழ்யமயின் மூலமோ்க 
சவளிப்படுத்துகிறோன். சபருயம என்பது ம�நதிரும்புேலின் 
அயைைோளமல்ல. எஙகு சபருயம இருக்கிறதேோ, அஙகு போவ 
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மன்னிப்பு என்பேறகு இைமில்யல. அயேப்தபோலதவ சபருயம 
உள்ள இைத்தில் ஒப்புரவோகுேலும் இல்யல. 

 நீ இன்னும் சபருயமயுள்ளவர்்களோ்க வோழ்நது 
ச்கோண்டிருகிறோைோ? “எ�க்கு எல்லோம் சேரியும், எ�க்கு தவேம் 
சேரியும்” என்று செோல்லுகிறோைோ? நோன் ேோழ்யமைோ்க ஒரு 
உண்யமயை உ�க்குச் செோல்லுகிதறன், நீ ம�நதிரும்பவில்யல. 
நீ மறுபடியும் பிறக்்கவில்யல. நீ தேவத�ோடு ஒப்புரவோ� 
நபரல்ல. ஒருதவயள தநர்யமைோ� நபரோ்க இருப்போைோ�ோல் 
தேவனிைத்தில் தபோய் த்கள். அவர் ஜீவனுள்ள தேவன். நிச்ெைமோ்க 
உன்த�ோடு இயைப்படுவோர். ஒருவன் சிறுபிள்யளயைப் தபோல 
ேன்ய�த் ேோழ்த்ேோவிடில், பரதலோ்க இரோஜ்ஜிைத்தில் பிரதவசிக்்க 
முடிைோது. ம�நதிரும்புேலின்முேல் ்கனிதை ேோழ்யமேோன். இநே 
்கனி இல்யலசைன்றோல் ஒப்புரவோகுேல் நயைசபறவில்யல. உன் 
இருேைத்தில் ேோழ்யம உண்ைோ? இல்யலசைன்றோல் நீ தேவத�ோடு 
ஒப்புரவோ்கவில்யல. சபருயமைோ� ஒரு இருேைத்தில் பரிசுத்ே 
ஆவிைோ�வர் வோெம் பண்ைமோடைோர். 

 திரிதை்க தேவனில் ஒரு நபரோ� இதைசுயவக் குறித்து 
தவேம் என்� செோல்லுகிறது என்று போருங்கள், “கிறிஸ்து 
இதைசுவிலிருநே சிநயேதை உங்களிலும் இருக்்கக்்கைவது; அவர் 
தேவனுயைை ரூபமோயிருநதும், தேவனுக்குச் ெமமோயிருப்பயேக் 
ச்கோள்யளைோடி� சபோருளோ்க எண்ைோமல், ேம்யமத்ேோதம 
சவறுயமைோக்கி, அடியமயின் ரூபசமடுத்து, மனுஷர் ெோைலோ�ோர். 
அவர் மனுஷரூபமோய்க் ்கோைப்படடு, மரைபரிைநேம், அேோவது 
சிலுயவயின் மரைபரிைநேமும் கீழ்ப்படிநேவரோகி, ேம்யமத்ேோதம 
ேோழ்த்தி�ோர்” (பிலி 2:5-8). ஆ்கதவ ஒப்புரவோகுேல் என்பது, 
தேவனுக்கு முன்போ்க ேன்ய� முறறிலுமோ்க ேோழ்த்துவதுேோன். 
ஒப்புரவோகுேலில் ்கோைப்படுகிற ேோழ்யம, ம�நதிரும்புேலின் 
்கனிைோகும். அநே ேோழ்யமைோ� இருேைத்தேோதை ேன்ய�த் 
தேவனுக்கு ஒப்புக்ச்கோடுத்ேதல ஒப்புரவோகுேல். நீ இவவோறு 
ஒப்புரவோ்கவில்யல எனில், தேவன் உன்த�ோடு இயைப்பைமோடைோர். 
தேவன் அன்புள்ளவர், இரக்்கமுள்ளவர், கிருயபயுள்ளவர் என்பதில் 
ெநதே்கமில்யல. ஆ�ோல் அவர் படசிக்கிற அக்னி. உன்னுயைை 
விருப்பத்திறகும், உன்னுயைை இச்யெ்களுக்கும் ஏறறவண்ைமோ்க 
அவயர நீ மோறறிையமக்்க முடிைோது. நீ எயே வியேக்கின்றோதைோ 
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அயே அறுத்துத்ேோன் ஆ்கதவண்டும். சபருயமைோ� ்கோரிைங்கயள 
நீ வியேப்போைோ�ோல், அேறகுரிை வியளயவ நீ அறுத்துத்ேோன் 
ஆ்க தவண்டும். பரதலோ்கத்தின் ெடைதிடைங்களில் ஒன்று அது. 
நீ சேய்வக் குமோரய� அலடசிைம் செய்து, உன் சுைவழி்களில் 
நைப்போைோ�ோல், அேன் வியளவு அதிபைங்கரமோ�து. ஏச�ன்றோல், 
தேவனுயைை த்கோபோக்கிய�யை இன்னுமோ்க நீ கூடடிக்ச்கோண்தை 
இருக்கிறோய். உன் ஆத்துமோவின் தபரில் நீ த்கோபோக்கிய�யைக் 
கூடைோதே, உன் ஆத்துமோ வியலதைறப்சபறறது. 
 ஆ்கதவேோன் அநே வோலிபன் ேோன் போவம் செய்தேன் என்று 
மடடும் செோல்லவில்யல, “இனிதமல் உம்முயைை குமோரன் என்று 
செோல்லப்படுவேறகு நோன் போத்திர�ல்ல” என்று ேோழ்த்தி�யேப் 
போர்க்கிதறோம். முறறிலும் உயைபடை மனிே�ோ்க, அேோவது ேன் 
இருேைம் உயைபடைவ�ோ்க தேவன் முன் ேோழ்த்துகிறோன். அவன் எநே 
சபருயமதைோடு, எநே ்கர்வத்தேோடு வீடயைவிடடுப் தபோ�ோத�ோ, 
அது முறறிலும் மோறறப்படடு உயைபடைவ�ோ்க அதே இைத்திறகு 
திரும்பி வருகிறோன். அன்போ�வர்்கதள! தேவ ஆவிைோ�வர் 
உங்களில் கிரியை செய்யும்சபோழுது, சபருயமைோ� இருேைம் 
உயைக்்கப்படும். உன்ய�த் ேோழ்த்துவது ேோன் ஒப்புரவோகுேல். 
உன்னில் ஒப்புரவோேல் இல்யலசைன்றோல், உ�க்கு இப்சபோழுது 
நம்பிக்ய்கயிருக்கிறது, “நோம் தேவனுக்குச் ெத்துருக்்களோயிருக்ய்கயில், 
அவருயைை குமோரனின் மரைத்தி�ோதல அவருைத� 
ஒப்புரவோக்்கப்படதைோமோ�ோல், ஒப்புரவோக்்கப்படைபின் நோம் 
அவருயைை ஜீவ�ோதல இரடசிக்்கப்படுவது அதி்க நிச்ெைமோதம“ 
(தரோமர் 5:10) என்று தவேம் செோல்லுகிறது. அவருயைை 
குமோரனின் மூலமோ்க உ�க்கு மன்னிப்பு இருக்கிறது. உ�க்்கோ்க 
சிலுயவயில் மரித்து, உயிர்த்சேழுநே இதைசுவின் மூலமோ்க நீ 
தேவனிைத்தில் கிடடிச் தெரலோம். ஆ�ோல் உன் சபருயமைோ� 
இருேைத்யே உயைத்து, உன்ய�  ேோழ்த்துவது அவசிைம். 
உன் இருேைம் உயைபடடிருக்கிறேோ? அப்படிைோ�ோல் தேவன் 
செோல்லுகிறோர், “நறுஙகுண்ை, சநோறுஙகுண்ை இருேைத்தில் நோன் 
வோெம் பண்ணுகிதறன்”  என்கிறோர். அப்சபோழுது உன் இருேைத்தில் 
ஆவிைோ�வர் வோெம் பண்ணுவோர். உன் நியலயை ஆரோய்நது போர். 

்கர்த்ேர்ேோதம இநே வோர்த்யே்கயள ஆசீர்வதிப்போரோ்க! ஆசமன்!

 




