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சீர்திருத்த சத்தியங்கள்
# சீர்திருத்த பாப்டிஸ்ட் வெளியீடு

தேவன�ோடு ஒப்புரவாகுதல்

நீ தேவன�ோடு ஒப்புரவான நபரா?
“நாம்
தேவனுக்குச்
சத்துருக்களாயிருக்கையில்,
அவருடைய
குமாரனின்
மரணத்தினாலே
அவருடனே
ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமானால், ஒப்புரவாக்கப்பட்டபின் நாம்
அவருடைய ஜீவனாலே இரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே”
(ர�ோமர் 5:10).
ஒப்புரவாகுதல் என்பது இரண்டு நண்பர்கள் சண்டையிட்டுப்
பிரிந்து ப�ோவார்களானால், மறுபடியுமாக ஒப்புரவாக வேண்டிய
அவசியம் உண்டு. அதைப்போலவே வேதம் ச�ொல்லுகிறது,
மனிதனானவன் தேவன�ோடு கலகம் பண்ணி பிரிந்து சென்றவன்.
அவன் மறுபடியுமாக தேவன�ோடு ஒப்புரவாக வேண்டியது
அவசியம். ஆகவேதான் பவுல் தேவன�ோடு ஒப்புரவாகுதலைக்
குறித்துப் பேசுகிறார். இப்பொழுது நான் உங்கள் முன் ஒரு
கேள்வியை வைக்கிறேன். நீங்கள் தேவன�ோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்ட
நபரா? இல்லையா? இதை நான் எப்படி அறிந்துக�ொள்ளுவது
என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆகவே இந்த சிற்றேட்டின் மூலமாக
ஒரு மனிதன் தேவன�ோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டவனா?இல்லையா?
என்பதை வேத வசனங்களின் அடிப்படையில் உங்களுக்குச்
சித்தரித்துக் காட்ட விரும்புகிறேன்.
நாம் ஏன் தேவன�ோடு ஒப்புரவாக வேண்டும்?

தேவன் மகா பரிசுத்தமுள்ளவர், நீயும் நானும் தேவனுக்குச்
சத்துரு. ஆகவே நீயும், நானும் தேவன�ோடு ஒப்புரவாக
வேண்டியது அதிமுக்கியமான ஒன்றாகும். இதைத்தான் வேதம்
எவ்வளவு அழகாக சித்தரிக்கிறது என்று பாருங்கள், “நாம்
தேவனுக்குச் சத்துருக்களாயிருக்கையில், அவருடைய குமாரனின்
மரணத்தினாலே அவருடனே ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமானால்,
ஒப்புரவாக்கப்பட்டபின்
நாம்
அவருடைய
ஜீவனாலே
இரட்சிக்கப்படுவது
அதிக
நிச்சயமாமே.
அதுவுமல்லாமல்,
இப்பொழுது ஒப்புரவாகுதலை நமக்குக் கிடைக்கப்பண்ணின
நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் நாம்
தேவனைப்பற்றியும் மேன்மைபாராட்டுகிற�ோம்” (ர�ோமர் 5:1011). இந்த இடத்தில் பவுல் தேவன�ோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்ட
பின்புதான், அவருடைய ஜீவனாலே இரட்சிக்கப்படுவ�ோம்
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என்கிறார். ஒப்புரவாக்கப்பட்ட மனிதனில் நித்திய ஜீவன் உண்டு.
அவன் ஒப்புரவாக்கப்படாமல் நித்திய ஜீவன் இல்லை.

ஒருவேளை
ஒரு
மனிதன்
உன்னிடத்தில்
தவறு
செய்துவிடுகிறான், அவன் உன்னிடமாய் வந்து மன்னிப்புக்
கேட்கும்பொழுது, நீ மன்னிக்கிறாய். சிறிது காலம் சென்ற
பின்பாக அதே தவறை அவன் உனக்குச் செய்துவிடுகிறான்,
அவன் மறுபடியும் வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறான். அப்பொழுது
ஒருவேளை நீ மன்னிக்கலாம். திரும்பவும் அவன் அதே தவறை
செய்துவிட்டு
வந்து
மன்னிப்பு
கேட்கிறான்,
இந்தமுறை
ஒருவேளை நீ மன்னிக்கத் தயங்கலாம். ஆனால் தேவன்
“ஏழெழுபது முறை மன்னியுங்கள்” என்று ச�ொல்லுகிறார். இந்த
ஏழெழுபது முறையானது, மன்னிக்கும்படியான மனிதனிடத்தில்
காணப்படவேண்டும். ஆனால் தவறு செய்கிறவனுக்கு அந்த
ஏழெழுபது முறை ப�ொருந்தாது. ஒருமனிதன் தேவனுக்கு எதிராக
பாவம் செய்துவிட்டு, அவன் தேவனிடத்தில் ப�ோய் மன்னியும்
என்று கேட்கலாம். அதே மனிதன் மறுபடியும், மறுபடியுமாக
தேவனுக்கு எதிராக பாவம் செய்துவிட்டு மன்னியும் என்று
ச�ொல்லுவானானால், அவன் தேவன�ோடு ஒப்புரவாகாத மனிதன்
என்பதனை அறிந்து க�ொள்ளவேண்டும். ஒருவேளை நீங்களும்
இந்த மனிதனைப் ப�ோலவே தேவனுடைய பிரமாணங்களை
அறிந்திருந்தும், அதை அலட்சியம் செய்து அவருக்கு எதிராகப்
பாவம் செய்துவிட்டு, ஆண்டவரே மன்னியும் என்று பலமுறை
கேட்டிருக்கலாம். ஆனால் நீ தேவன�ோடு ஒப்புரவாகாத நபர்.
மன்னிப்பு என்பது ஒப்புரவாகுதல�ோடு வழிநடத்தவில்லை
என்றால் அது மன்னிப்பே கிடையாது. எங்கு மன்னிப்பு
ஒப்புரவாகுதல�ோடு வழிநடத்தப்படுகிறத�ோ, அதுவே மன்னிப்பு.
ஒருவேளை நீ திரும்ப திரும்ப தெரிந்தே பாவம் செய்துவிட்டு,
அவரிடத்தில் சென்று மன்னியும் என்று கேட்கலாம். அவரும்
மன்னிக்கலாம். ஆனால் மன்னிக்கிற அவர் அதற்குக் கிரயம்
செலுத்த வேண்டியுள்ளது. ஏனென்றால், உன்னை மன்னிக்க அவர்
சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டியதாயிற்று.
ஒப்புரவாகுதல் என்றால் என்ன?

உன்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டதா! இல்லையா!
என்பது இந்த ஒப்புரவாகுதலைச் சார்ந்துதான் இருக்கிறது.
இன்றைக்கு அநேகர் என்ன செய்கிறார்கள், “நான் பாவம்
செய்துவிட்டேன், தேவனே என்னை மன்னியும்” என்கிறார்கள். இது
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ஒருமுறை இருமுறையல்ல, பலமுறை அல்லது பல ஆண்டுகளாக
நடக்கிறது. நீங்களும் இதைப்போன்றே காணப்படாலாம். ஆனால்
உங்கள் பாவங்களை தேவன் மன்னித்திருக்கிறாரா? நீங்கள்
‘மன்னியும் ஆண்டவரே’ என்று கேட்டீர்கள் சரி, ஆனால்
ஆண்டவர் உங்கள் பாவங்களை மனித்திருக்கிறாரா? ஏனென்றால்
மன்னிப்பானது ஒப்புரவாகுதல் இல்லாமல் இல்லை. நீங்கள்
தேவனுக்கு விர�ோதமாகப் பாவம் செய்யும்பொழுது, தேவன�ோடு
க�ொண்டிருந்த
உடன்படிக்கையை
முறித்துவிடுகிறீர்கள்.
நீங்கள் மறுபடியுமாக தேவன�ோடு ஒப்புரவாகும் ப�ோது,
அந்த உடன்படிக்கையைப் புதுப்பிக்க, அதற்குரிய அனைத்துக்
காரியங்களையும் நீங்கள் செப்பனிட வேண்டியது மிகஅவசியம்.
இயேசுவானவர் மிகப்பெரிய விலைக்கிரயத்தைச் செலுத்தி,
இரட்சிப்பை சம்பாதித்திருக்கிறார். நீங்கள் பாவம் செய்து,
இயேசுவே என்னை மன்னியும் என்று கேட்டுவிட்டு, “என் பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டது” என்று நினைக்கலாம். அருமையானவர்களே!
உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட நிபந்தனை உண்டு என்பதை
தெரிந்துக�ொள்ளுங்கள். இயேசுவானவர் சிலுவையில் செலுத்தின
விலைக்கிரயத்தை நீங்கள் அனுபவிக்கவும் நிபந்தனை உண்டு.

இயேசு கிறிஸ்து இரட்சிப்பை சம்பாதித்திருக்கிறார்
என்பது உண்மை. அந்த இரட்சிப்பு இலவசமானது என்பது
உண்மை. ஆனால் அது மலிவானது இல்லை. இரட்சிப்பு என்பது
ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் தேவன் செய்கிற மகத்துவமான
காரியமாகும்.
அன்பானவர்களே!
நீங்கள்
தேவன�ோடு
ஒப்புரவாகாமல், தேவனிடத்தில் பலமுறை மன்னிப்புக் கேட்கலாம்.
ஆனாலும் நீ இன்னும் தேவனுடைய சத்துருவாகவே இருக்கிறாய்.
இந்த சிற்றேட்டின் மூலமாக தேவன்உன்னோடு ஆழமாய்
பேசவேண்டுமென்று அதிகமான ஜெபத்தோடு இதை எழுதுகிறேன்.
ஏனென்றால் இது நித்தியத்திற்கு அடுத்தக் காரியம். இந்த
உலகத்தில் நீ எவ்வளவு காலம் இருப்பாய�ோ எனக்கு தெரியாது.
ஆனால் வேதம் ச�ொல்லுகிறது: “உன் ஆத்துமாவின் இரட்சிப்பு
மிக விலையேறப்பெற்றது”. நீ நம்புனாலும் சரி, நம்பவில்லை
என்றாலும் சரி, நித்தியம் என்பது உண்டு. வேதம் ஒருக்காலும்
ப�ொய் ச�ொல்லாது. ஆகவே ஒப்புரவாகுதல் என்றால் என்ன?
என்பதை லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரத்தில் நடந்த
சம்பவத்தை மையமாகக்கொண்டு உங்களுக்கு விளக்கிக் காட்ட
விரும்புகிறேன். இதன் மூலமாக தேவ ஆவியானவர் உன்னோடு
தெளிவாக பேசுவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன்.
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உன் சூழ்நிலையை நிர்ணயிக்கும் தேவன்:

இந்த அதிகாரத்தில் ஒரு வாலிபனை நாம் சந்திக்கிற�ோம்.
அவனுடைய மனநிலை என்ன என்பதை உங்களுக்கு படம்பிடித்துக்
காட்ட விரும்புகிறேன். “பின்னும் அவர் ச�ொன்னது: ஒரு
மனுஷனுக்கு இரண்டு குமாரர் இருந்தார்கள். அவர்களில்
இளையவன் தகப்பனை ந�ோக்கி: தகப்பனே, ஆஸ்தியில் எனக்கு
வரும் பங்கை எனக்குத் தரவேண்டும் என்றான். அந்தப்படி அவன்
அவர்களுக்குத் தன் ஆஸ்தியைப் பங்கிட்டுக்கொடுத்தான்” (லூக்கா
15:11-12). அவன் சுயநலமுடையவனாக, “என் வாழ்க்கையில்
என்னுடைய தீர்மானம், என்னுடைய சித்தம், என்னுடைய
வழிகள்” என்று வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்கிறான். ஆகவே அவன்
தன் தகப்பனிடத்தில், “என் பங்கு எனக்கு வேண்டும்” என்று
கேட்கிறான். அவன் தன் ச�ொந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றும்
படியாக அவன் கேட்கிறான். மேலுமாக நாம் பார்க்கிற�ோம்,
“சில
நாளைக்குப்பின்பு,
இளையமகன்
எல்லாவற்றையும்
சேர்த்துக்கொண்டு,
தூரதேசத்துக்குப்
புறப்பட்டுப்போய்,
அங்கே துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம்பண்ணி, தன் ஆஸ்தியை
அழித்துப்போட்டான்” (லூக்கா 15:13). அவன் எல்லாவற்றையும்
துன்மார்க்கமான காரியங்களில் செலவிட்டு, அழித்துப்போட்டான்.
அவனுடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்த ஆவியானவர் அஸ்திபாரம்
இடும்படியாக இந்த நிகழ்வானது நடைப்பெற்றிருக்கிறது. தேவன்
இல்லாமல் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் சமாதானம்
இல்லை. ப�ொருள்கள், ஆஸ்திகள் மற்ற காரியங்கள் எதுவுமே
சமாதானத்தைக் க�ொடுக்காது. இதை வாசிக்கிற நீங்கள் ஒன்றாக
தேவ சமாதானத்தைக் க�ொண்டிருக்கலாம். அல்லது எதிர்மறையான
நிலையில் வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்கலாம். இடைப்பட்ட நிலை
என்பது கிடையாது.
இந்த வாலிபன் தன் வாழ்க்கையில் சந்தித்த இழப்பு,
அவன் சந்தித்த இந்த சூழ்நிலையானது, அவனுக்குள் பரிசுத்த
ஆவியானவர் செயல்படும்படிக்கு, தேவன் அந்த சூழ்நிலையில்
செயல்பட்டிருக்கிறார்
என்று
பார்க்கிற�ோம்.
உன்னுடைய
வாழ்க்கையிலும் கூட, பரிசுத்த ஆவியானவர் உன் சூழ்நிலைகள்
மூலமாக
உன்னோடு
இடைப்படும்படியாக
விரும்புகிறார்.
உன்னுடைய சூழ்நிலையைக் க�ொண்டு உன் வாழ்கையை மாற்ற,
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புதிதாக கட்ட விரும்புகிறார். அதற்கு நீ ஆயத்தமாக இருக்கின்றாயா?
“ஆண்டவரே நீர்தாமே என்னுடைய வாழ்க்கையின் நிலையை எனக்கு
உணர்த்தும், இந்த நிலையின் மூலமாக என்னோடு இடைப்படும்,
பரிசுத்த ஆவியானவரைக் க�ொண்டு என்னில் செயல்படும்” என்று
நீ உன் இருதயத்தை ஒப்புக்கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கின்றாயா?
அதற்கு நீ ஆயத்தமாக இருப்பாயானால் நிச்சயமாக ஜீவனுள்ள
தேவன் உன்னை சந்திப்பார் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

	மேலுமாக இந்த வாலிபனின் நிலையைப் பாருங்கள்,
“எல்லாவற்றையும்
அவன்
செலவழித்தபின்பு,
அந்தத்
தேசத்திலே க�ொடிய பஞ்சமுண்டாயிற்று. அப்பொழுது அவன்
குறைவுபடத்தொடங்கி, அந்தத் தேசத்துக் குடிகளில் ஒருவனிடத்தில்
ப�ோய் ஒட்டிக்கொண்டான். அந்தக் குடியானவன் அவனைத்
தன் வயல்களில் பன்றிகளை மேய்க்கும்படி அனுப்பினான்.
அப்பொழுது பன்றிகள் தின்கிற தவிட்டினாலே தன் வயிற்றை
நிரப்ப ஆசையாயிருந்தான், ஒருவனும் அதை அவனுக்குக்
க�ொடுக்கவில்லை” (லூக் 15:14-16). தன்னுடைய ஆஸ்தி எல்லாம்
ப�ோயிற்று. தன் சுய இச்சையினால் எல்லாவற்றையும் இழந்து,
ஒருவனுக்கு அடிமையாக பன்றிகளை மேய்க்கிறான். பசியால்
பன்றிகள் தின்னும் தவிட்டை சாப்பிட ஆசைப்பட்டான்,
அதுவும்
அவனுக்கு
க�ொடுக்கப்படவில்லை
என்கிறது
வேதம். அன்பான சக�ோதரனே! சக�ோதரியே! உங்களுடைய
வாழ்க்கையில் நடைபெறுகிற ஒவ்வொரு சம்பவத்தின் மூலமாக
தேவன் இடைப்படுகிறார் என்பதை நீ அறிந்திருக்கிறீர்களா?
ஏனென்றால் உன் வாழ்க்கையை அவர் தான் நிர்ணயித்தவர். உன்
வாழ்க்கையில் ஒவ்வொன்றையும் அவர்தாமே திட்டமிட்டவர்.
அவருடைய உள்ளங்கையில் உன்னை வரைந்திருக்கிறார். உன்
வாழ்க்கையில் நடைபெறுகிற மிகப்பெரிய காரியம், மிகச்சிறிய
சம்பவம், மிகச்சிறிய எண்ணம் எதுவாக இருந்தாலும் அவர்
திட்டமிட்டதுதான். ஆகவேதான் உன் வாழ்க்கையில் நடக்கிற
எதிர்மறையான சூழ்நிலையை சரிபடுத்தும் வழிமுறையை அவர்
ஒருவர் மாத்திரமே அறிந்திருக்கிறார் என்பதை தெரிந்துக�ொள்.
அவருடைய வழிமுறையைவிட்டு நீ வேறெந்த வழியில�ோ அல்லது
சுய ஞானத்தினால�ோ சரிசெய்ய முயற்சித்தாலும், அது காலத்தை
வீணடிக்கும் முறையே அன்றி வேற�ொன்றிற்கும் உதவாது.
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ஜீவனுக்குள் வழிநடத்தும் கர்த்தர்:

	வேதம் ச�ொல்லுகிறது, “அவனுக்குப் புத்தி தெளிந்தப�ோது”.
அப்படியானால் என்ன? புத்தி தெளிவது என்பது என்ன? நாம்
நினைக்குபடி அது மேல�ோட்டமான காரியம் அல்ல. பரிசுத்த
ஆவியானவர் அவனுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்தில் பேசுகிறார்.
தேவ ஆவியானவர் அவனுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்தில்
ஊடுருவுகிறார். தேவ ஆவியானவர் ஒரு மனிதனின் இருதயத்தின்
ஆழத்தில் ஊடுருவுகிறதே புத்தி தெளிவது. அது உன் வாழ்க்கையில்
நடைபெறவில்லை என்றால், வெறுமையாக சில சத்தியங்கள்
தெரியும் என்பதால�ோ, ஆவிக்குரிய வழிமுறை தெரியும் என்பதால�ோ
அவைகளால் உன் வாழ்க்கையானது மாற்றப்படாது. அவ்விதமான
வாழ்க்கை தேவ ஆவியானவர் உன் ஆத்துமாவின் ஆழத்தில்
ஊடுருவாத வாழ்க்கை. தன் ச�ொந்த ஆஸ்திகள�ோடு சென்று,
எல்லாவற்றையும் இழந்து பின்பாக இப்பொழுது புத்தி தெளிகிறான்.
தேவ ஆவியானவரின் த�ொடுதல் உனக்கு தேவை. உன்னுடைய
மேட்டிமையையும், பெருமையையும் உடைக்க தேவனுக்கு
எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? நீ மண் என்பதை மறக்காதே. நீ தேவனுக்கு
முன்பாக ஒன்றுமில்லாதவன். உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உன்
காரியங்களை தேவன் உடைக்கமுடியும். உன்னுடைய நம்பிக்கை
எல்லாமே கானல்நீருக்குச் சமம். உன்னுடைய பெருமை உன்னை
தாழ்த்திப்போடும். தேவ ஆவியானவர் உன் உள்ளத்தின் ஆழத்தில்
ஊடுருவவில்லை என்றால், உன் வாழ்க்கைக்கு உத்திரவாதம்
இல்லை.

பரிசுத்த ஆவியானவர் செயல்படும் ப�ொழுது ஒரு
ஆத்துமாவில் ஆழமாகக் கிரியை செய்கிறார். ஒரு ஆத்துமாவை
விடுவிக்க அவரால் மாத்திரமே முடியும். நான் அடிக்கடி
என் ஜெபங்களில் முன்வைக்கிற ஒரு விண்ணப்பம், “தேவ
ஆவியானவர் சபையில் உயிர் மீட்சியைத் தரவேண்டும்” என்று
கதறுகிறேன். இன்றைய நாட்களில் சரியான சத்தியத்தை
ப�ோதிக்கிற சபைகள் இல்லை. சீர்திருத்த சத்தியத்தைப் ப�ோதிக்கிற
சபைகள் இப்பொழுதுதான் துளிர்க்க ஆரம்பத்திருக்கிறது. தேவ
ஆவியானவர் நம் சபைகளில் கிரியை செய்யும்பொழுது எல்லாமே
தழைகீழாக மாறிவிடும். அவர் கிரியை செய்வாரானால், ஒரு பாவி
பரிசுத்தவானாக மாற்றப்படுகிறான். அவர் கிரியை செய்வாரானால்
ஒரு சுயநீதிக்காரன்
தேவனுக்கு முன்பாக, “ஆண்டவரே
என்னுடைய நீதி ஒன்றும் இல்லை” என்று ச�ொல்லுகிறான். அவர்
கிரியை செய்யும்போது ஒரு ஆத்துமா உலகத்தின் காரியத்தை
வெறுத்து, நித்தியத்தை ந�ோக்கிப்பார்க்கும்.
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ஆகவேதான்
‘அவனுக்குப்
புத்தி
தெளிந்தப�ோது’,
அருமையான
சக�ோதரனே!
சக�ோதரியே!
உன்னுடைய
வாழ்க்கையில் இது தேவை. உனக்கு ஜீவன் வேண்டுமானால், நீ
தேவன�ோடு ஒப்புரவாக வேண்டுமானால், இந்த புத்தி தெளிதல்
அவசியம். எத்தனைய�ோ சமயங்களில் தேவனே மன்னியும் என்று
ச�ொல்லுகிறாய். ஆனால் உன்னுடைய குணத்தில் மாற்றமில்லை,
உன்னுடைய இருதயம் பாதிக்கப்படவில்லை. வெறும் உதட்டளவில்
செய்கிற விண்ணப்பமாக இருக்கிறது. உன்னுடைய வாழ்க்கையை
மாற்றக்கூடிய காரியமாக உன் ஒப்புரவாகுதல் இல்லை. ஆவியானவர்
ஒரு உள்ளத்தில் ஆழமாக கிரியை செய்யவில்லை என்றால்
ஒரு மனிதனில் மெய்யான மனமாற்றத்தைக் காணமுடியாது.
ஆகவேதான் ஒப்புரவாகுதல் என்பது ம�ோல�ோட்டமானது அல்ல.
மிகவும் ஆழமானது. அது எப்படி என்பதை இந்த சம்பவத்தின்
மூலமாக விளங்கிக் க�ொள்ளலாம்.
மனந்திரும்புதலின் கனி வெளிப்படுதல்:

“அவனுக்குப் புத்தி தெளிந்தப�ோது, அவன்: என்
தகப்பனுடைய கூலிக்காரர் எத்தனைய�ோ பேருக்குப் பூர்த்தியான
சாப்பாடு இருக்கிறது, நான�ோ பசியினால் சாகிறேன். நான்
எழுந்து, என் தகப்பனிடத்திற்குப் ப�ோய்: தகப்பனே, பரத்துக்கு
விர�ோதமாகவும்
உமக்கு
முன்பாகவும்
பாவஞ்செய்தேன்.
இனிமேல் உம்முடைய குமாரன் என்று ச�ொல்லப்படுவதற்கு
நான் பாத்திரனல்ல, உம்முடைய கூலிக்காரரில் ஒருவனாக
என்னை வைத்துக்கொள்ளும் என்பேன் என்று ச�ொல்லி;” (லூக்
15:17-19). மன்னிப்பு என்பது அதன் விளைவை ஏற்படுத்தாமல்
இருக்குமானால் அது மன்னிப்பு அல்ல. இங்கு இந்த வாலிபன்
உடைபடுகிறான், தாழ்த்துகிறான். “எழுந்து புறப்பட்டு, தன்
தகப்பனிடத்தில் வந்தான். அவன் தூரத்தில் வரும்போதே,
அவனுடைய தகப்பன் அவனைக் கண்டு, மனதுருகி, ஓடி, அவன்
கழுத்தைக் கட்டிக்கொண்டு, அவனை முத்தஞ்செய்தான். குமாரன்
தகப்பனை ந�ோக்கி: தகப்பனே, பரத்துக்கு விர�ோதமாகவும்,
உமக்கு முன்பாகவும் பாவஞ்செய்தேன், இனிமேல் உம்முடைய
குமாரன் என்று ச�ொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல
என்று ச�ொன்னான்”. (லூக் 15:20-21). இங்கு அவன் தன்னைத்
தாழ்த்தி மன்னிப்பு கேட்பது மாத்திரமல்ல, தன் தகப்பன�ோடு
ஒப்புரவாகிறான். ஒரு மாற்றத்தைத் தாழ்மையின் மூலமாக
வெளிப்படுத்துகிறான். பெருமை என்பது மனந்திரும்புதலின்
அடையாளமல்ல. எங்கு பெருமை இருக்கிறத�ோ, அங்கு பாவ
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மன்னிப்பு என்பதற்கு இடமில்லை. அதைப்போலவே பெருமை
உள்ள இடத்தில் ஒப்புரவாகுதலும் இல்லை.

நீ
இன்னும்
பெருமையுள்ளவர்களாக
வாழ்ந்து
க�ொண்டிருகிறாயா? “எனக்கு எல்லாம் தெரியும், எனக்கு வேதம்
தெரியும்” என்று ச�ொல்லுகிறாயா? நான் தாழ்மையாக ஒரு
உண்மையை உனக்குச் ச�ொல்லுகிறேன், நீ மனந்திரும்பவில்லை.
நீ மறுபடியும் பிறக்கவில்லை. நீ தேவன�ோடு ஒப்புரவான
நபரல்ல. ஒருவேளை நேர்மையான நபராக இருப்பாயானால்
தேவனிடத்தில் ப�ோய் கேள். அவர் ஜீவனுள்ள தேவன். நிச்சயமாக
உன்னோடு இடைப்படுவார். ஒருவன் சிறுபிள்ளையைப் ப�ோல
தன்னைத் தாழ்த்தாவிடில், பரல�ோக இராஜ்ஜியத்தில் பிரவேசிக்க
முடியாது. மனந்திரும்புதலின்முதல் கனியே தாழ்மைதான். இந்த
கனி இல்லையென்றால் ஒப்புரவாகுதல் நடைபெறவில்லை. உன்
இருதயத்தில் தாழ்மை உண்டா? இல்லையென்றால் நீ தேவன�ோடு
ஒப்புரவாகவில்லை. பெருமையான ஒரு இருதயத்தில் பரிசுத்த
ஆவியானவர் வாசம் பண்ணமாட்டார்.

திரியேக தேவனில் ஒரு நபரான இயேசுவைக் குறித்து
வேதம் என்ன ச�ொல்லுகிறது என்று பாருங்கள், “கிறிஸ்து
இயேசுவிலிருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்கக்கடவது; அவர்
தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும், தேவனுக்குச் சமமாயிருப்பதைக்
க�ொள்ளையாடின ப�ொருளாக எண்ணாமல், தம்மைத்தாமே
வெறுமையாக்கி, அடிமையின் ரூபமெடுத்து, மனுஷர் சாயலானார்.
அவர் மனுஷரூபமாய்க் காணப்பட்டு, மரணபரியந்தம், அதாவது
சிலுவையின் மரணபரியந்தமும் கீழ்ப்படிந்தவராகி, தம்மைத்தாமே
தாழ்த்தினார்” (பிலி 2:5-8). ஆகவே ஒப்புரவாகுதல் என்பது,
தேவனுக்கு முன்பாக தன்னை முற்றிலுமாக தாழ்த்துவதுதான்.
ஒப்புரவாகுதலில் காணப்படுகிற தாழ்மை, மனந்திரும்புதலின்
கனியாகும். அந்த தாழ்மையான இருதயத்தோடே தன்னைத்
தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுத்தலே ஒப்புரவாகுதல். நீ இவ்வாறு
ஒப்புரவாகவில்லை எனில், தேவன் உன்னோடு இடைப்படமாட்டார்.
தேவன் அன்புள்ளவர், இரக்கமுள்ளவர், கிருபையுள்ளவர் என்பதில்
சந்தேகமில்லை. ஆனால் அவர் பட்சிக்கிற அக்னி. உன்னுடைய
விருப்பத்திற்கும், உன்னுடைய இச்சைகளுக்கும் ஏற்றவண்ணமாக
அவரை நீ மாற்றியமைக்க முடியாது. நீ எதை விதைக்கின்றாய�ோ
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அதை அறுத்துத்தான் ஆகவேண்டும். பெருமையான காரியங்களை
நீ விதைப்பாயானால், அதற்குரிய விளைவை நீ அறுத்துத்தான்
ஆக வேண்டும். பரல�ோகத்தின் சட்டதிட்டங்களில் ஒன்று அது.
நீ தெய்வக் குமாரனை அலட்சியம் செய்து, உன் சுயவழிகளில்
நடப்பாயானால், அதன் விளைவு அதிபயங்கரமானது. ஏனென்றால்,
தேவனுடைய க�ோபாக்கினையை இன்னுமாக நீ கூட்டிக்கொண்டே
இருக்கிறாய். உன் ஆத்துமாவின் பேரில் நீ க�ோபாக்கினையைக்
கூட்டாதே, உன் ஆத்துமா விலையேறப்பெற்றது.
ஆகவேதான் அந்த வாலிபன் தான் பாவம் செய்தேன் என்று
மட்டும் ச�ொல்லவில்லை, “இனிமேல் உம்முடைய குமாரன் என்று
ச�ொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரனல்ல” என்று தாழ்த்தினதைப்
பார்க்கிற�ோம். முற்றிலும் உடைபட்ட மனிதனாக, அதாவது தன்
இருதயம் உடைபட்டவனாக தேவன் முன் தாழ்த்துகிறான். அவன் எந்த
பெருமைய�ோடு, எந்த கர்வத்தோடு வீட்டைவிட்டுப் ப�ோனான�ோ,
அது முற்றிலும் மாற்றப்பட்டு உடைபட்டவனாக அதே இடத்திற்கு
திரும்பி வருகிறான். அன்பானவர்களே! தேவ ஆவியானவர்
உங்களில் கிரியை செய்யும்பொழுது, பெருமையான இருதயம்
உடைக்கப்படும். உன்னைத் தாழ்த்துவது தான் ஒப்புரவாகுதல்.
உன்னில் ஒப்புரவாதல் இல்லையென்றால், உனக்கு இப்பொழுது
நம்பிக்கையிருக்கிறது, “நாம் தேவனுக்குச் சத்துருக்களாயிருக்கையில்,
அவருடைய
குமாரனின்
மரணத்தினாலே
அவருடனே
ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமானால், ஒப்புரவாக்கப்பட்டபின் நாம்
அவருடைய ஜீவனாலே இரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே“
(ர�ோமர் 5:10) என்று வேதம் ச�ொல்லுகிறது. அவருடைய
குமாரனின் மூலமாக உனக்கு மன்னிப்பு இருக்கிறது. உனக்காக
சிலுவையில் மரித்து, உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவின் மூலமாக நீ
தேவனிடத்தில் கிட்டிச் சேரலாம். ஆனால் உன் பெருமையான
இருதயத்தை உடைத்து, உன்னை
தாழ்த்துவது அவசியம்.
உன் இருதயம் உடைபட்டிருக்கிறதா? அப்படியானால் தேவன்
ச�ொல்லுகிறார், “நறுங்குண்ட, ந�ொறுங்குண்ட இருதயத்தில் நான்
வாசம் பண்ணுகிறேன்” என்கிறார். அப்பொழுது உன் இருதயத்தில்
ஆவியானவர் வாசம் பண்ணுவார். உன் நிலையை ஆராய்ந்து பார்.
கர்த்தர்தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக! ஆமென்!
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