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சீர்திருத்த சத்தியங்கள்
# சீர்திருத்த பாப்டிஸ்ட் வெளியீடு

மனந்திரும்புதல்

மனந்திரும்புதல் என்றால் என்ன?
மனந்திரும்புதலைப் பற்றி நாம் அப்போஸ்தல நடபடிகள்  
புத்தகத்தை மையமாக வைத்து, இந்த சிற்றேட்டில் சற்று விரிவாக
சிந்திப்போம்.

பேதுருவானவர் க�ொர்நேலியு வீட்டிற்குப் ப�ோனப�ொழுது
ஆவியானவர்
அவர்கள் மேலே 
இறங்கினதை 
நாம்
வாசிக்கிற�ோம். இங்கு க�ொர்நேலியுவுக்கு ஆண்டவர் தம்முடைய
தூதனைக்கொண்டு ஒரு செய்தியை  அனுப்புகிறார். அது,
“நீயும் உன் வீட்டாரனைவரும் இரட்சிக்கப்படுவதற்கேதுவான
வார்த்தைகளை அவன் உனக்குச் ச�ொல்லுவான் என்று அந்தத் 
தூதன் தனக்குச் ச�ொன்னதாகவும் எங்களுக்கு அறிவித்தான்” (அப்
11:14). “இரட்சிக்கப்படுவதற்கேதுவான  வார்த்தைகளை பேதுரு
உங்களுக்கு ச�ொல்லுவான்” என்று ச�ொல்லப்படுவதை  நாம்
வாசிக்கிற�ோம். இந்த  இரட்சிக்கப்படுவதற்கேதுவான காரியம்
என்ன? “இவைகளை அவர்கள் கேட்டப�ொழுது அமர்ந்திருந்து:
அப்படியானால் ஜீவனுக்கேதுவான மனந்திரும்புதலைத் தேவன்
புறஜாதியாருக்கும் அருளிச்செய்தார் என்று ச�ொல்லி, தேவனை 
மகிமைப்படுத்தினார்கள்”
(அப்
11:18).
அன்பானவர்களே!
ஜீவனுக்கு (இரட்சிப்புக்கு) ஏதுவானதுதான் மனந்திரும்புதல்.
மனந்திரும்புதல் என்பது ஜீவனைக் க�ொடுப்பது. மனந்திரும்புதல்  
என்பது தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையைப் புதுப்பிப்பதாகும்.

மேலும்
மனந்திரும்புதல்
என்பது தேவன்
ஒரு
இருதயத்தை 
ஆட்கொண்டு,
இரட்சிப்புக்கு
ஏதுவான
உணர்வைக் க�ொடுப்பதாகும். இது மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமான
ஒன்றாகும். இஸ்ரவேல் மக்களை ந�ோக்கி பேதுருவானவர் இந்த  
அழைப்பைக் க�ொடுக்கிறார்(அப் 2:22-36). இந்த  ஜனங்கள்
தேவனுடைய வார்த்தையைக் கேட்டப�ொழுது,
(அதாவது
பேதுரு பெந்தக�ொஸ்தே  நாளில் எழுந்து பிரசங்கித்த ப�ொழுது),
பேதுருவைப் பார்த்து அவர்கள் ஒரு கேள்வியைக் கேட்டார்கள்.
அது: “இதை  அவர்கள் கேட்டப�ொழுது, இருதயத்திலே 
குத்தப்பட்டவர்களாகி, பேதுருவையும் மற்ற அப்போஸ்தலரையும்
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பார்த்து: சக�ோதரரே, நாங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்” என்று
கேட்டார்கள். பேதுரு அவர்களை ந�ோக்கி: “நீங்கள் மனந்திரும்பி,
ஒவ்வொருவரும் பாவமன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின்
நாமத்தினாலே 
ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்,
அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தைப் பெறுவீர்கள்” (அப்போ 
2:37-38) என்று கூறினார். அருமையானவர்களே! மனந்திரும்புதல்
என்பது
ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும்
அவசியமானது.
மனதிரும்புதலானது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு
புதிய பிறப்பை  ஏற்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது. இங்கு பேதுரு,
“மனந்திரும்புகள்” என்று ச�ொல்லுகிறார். ஆகவே மனந்திரும்புதல்  
என்பது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் அதிமுக்கியமான ஒன்றாக
இருக்கிறது.
மனந்திரும்புதல் என்கிற சத்தியத்தைத்தான்    வேதத்தில்
உள்ள  ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்களும் ப�ோதித்திருக்கிறார்கள்.
அவர்களின்
சுவிசேஷத்தின் மையமே 
இதுவாகத்தான்
காணப்பட்டது. உதாரணமாக ஒவ்வொருவராக பார்ப்போம்.
ய�ோவான்ஸ்நானகன்
சுவிசேஷத்தின்
ஆரம்பமாக
முதலில்
ஜனங்களுக்கு இதைத்தான் ப�ோதித்தார்: “மனந்திரும்புங்கள்,
பரல�ோகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கம் பண்ணினான்”
(மத்  3:1-2).   இயேசு கிறிஸ்துவும் இதைத்தான் பிரசங்கித்தார்:
“அதுமுதல்
இயேசு:
மனந்திரும்புங்கள்,
பரல�ோகராஜ்யம்
சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்கத் த�ொடங்கினார்” (மத் 4:17).
இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழியத்தின் ஆரம்ப பிரசங்கமே இதுதான்.
பவுல் தன்னுடைய ஊழியத்தின் கடைசி நாட்களில் மிலேத்துவில்
இருந்து   எபேசு சபை  மூப்பரை  அழைத்துப் பேசுகிறார்.
“மிலேத்துவிலிருந்து அவன் எபேசுவுக்கு ஆள் அனுப்பி, சபையின்
மூப்பரை வரவழைத்தான்” (அப் 20:17).  அவர்களை வரவழைத்து
என்ன ச�ொல்லுகிறார் பாருங்கள்: “வெகு மனத்தாழ்மைய�ோடும்,
மிகுந்த  கண்ணீர�ோடும், யூதருடைய தீமையான ய�ோசனைகளால்
எனக்கு நேரிட்ட ச�ோதனைகள�ோடும், நான் கர்த்தரைச்
சேவித்தேன்.
பிரய�ோஜனமானவைகளில்
ஒன்றையும்
நான்
உங்களுக்கு மறைத்து வைக்காமல், வெளியரங்கமாக வீடுகள்தோறும்
உங்களுக்குப் பிரசங்கித்து, உபதேசம்பண்ணி, தேவனிடத்திற்கு
மனந்திரும்புவதைக்குறித்தும், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு
கிறிஸ்துவை
விசுவாசிப்பதைக்குறித்தும்,
நான்
யூதருக்கும்
கிரேக்கருக்கும் சாட்சியாக அறிவித்தேன்”(அப் 20:19-21) என்று
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பவுலும் இந்த  மனந்திரும்புதலைக் குறித்துதான் பேசுகிறார்.
அருமையானவர்களே! இயேசுவானவர் க�ொடுத்த  கட்டளையும்
இதுதான்.
“அன்றியும்
மனந்திரும்புதலும்
பாவமன்னிப்பும்
எருசலேம் த�ொடங்கிச் சகல தேசத்தாருக்கும் அவருடைய
நாமத்தினாலே  பிரசங்கிக்கப்படவும் வேண்டியது” (லூக் 24:47)
என்று ச�ொல்லுகிறார். இன்றைக்கு த�ொலைக்காட்சிகளிலும்,
அற்புத சுகமளிக்கும் கூட்டங்களிலும் இந்தப் பிரமாணமே 
இல்லாமற்போயிற்று. மனந்திரும்புதலை விட்டுவிட்டு மற்ற 
அனைத்துக் காரியங்களும் இன்றைய கிறிஸ்தவ  கூட்டங்களில்
காணப்படுகிறது. அவ்விதமான கூட்டங்களுக்குத்தான் மக்கள்
திரள் கூட்டமாக  செல்லுகிறார்கள். இன்றைய ப�ோதகர்கள்
அவர்களை அழிவின் பாதையில் அழைத்துச் செல்லுகிறார்கள்.
ஆகவே  இவ்வளவு முக்கியமான “மனந்திரும்புதானது” ஒரு
மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெறவில்லை என்றால், அவன்
பரல�ோக இராஜ்ஜியத்திற்குள் நுழையமுடியாது.
தேவன்
இவ்வளவு
முக்கியத்துவம்
க�ொடுத்து
மனதிரும்புதலைக்
குறித்து பேசியிருப்பாரேயானால்,
அது
என்ன? அப்படியானால், மனந்திரும்புதலைக் குறித்து மிகவும்
ஜாக்கிரதையாகப் படிப்பது அதிமுக்கியமான ஒன்றாகும். இதனைக்
குறித்து வேத அறிஞர்கள் என்ன ச�ொல்லுகிறார்கள் என்று சற்று
பார்ப்போம்.
மனந்திரும்புதலைப் பற்றி வேத அறிஞர்களின் கூற்று:

டேவிட் சில்வா  என்ற வேத அறிஞர் ச�ொல்லுகிறார்,
“தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையே  உள்ள த�ொடர்பு
துண்டிக்கப்பட்டுவிட்டது.   அதை   சரி  செய்வதே 
மனந்திரும்புதல்”
(Repentance is the Divinely appointed means of
“Repairing the Relationship between God
and man”) என்கிறார். தேவனுக்கும் உனக்கும் இடையே உள்ள 
த�ொடர்பு இல்லையென்றால் உன் நிலை அதிபயங்கரம் என்பதை 
நினைவில்கொள். அருமையான சக�ோதரனே! சக�ோதரியே!
தேவனுக்கும் உனக்கும் இடையே  உள்ள த�ொடர்பு எவ்விதம்
இருக்கிறது? அவரைப் பார்த்து அப்பா! பிதாவே! என்று
கூப்பிடுகிற மெய்யான இருதயம் உன்னில் இருக்கிறதா? தேவனை 
விசுவாசிக்கிற இருதயம் உன்னில் இருக்கிறதா? உன்னை ஆராய்ந்து
பார்.
3

சீர்திருத்த சத்தியங்கள்

ஒயின் என்ற  மற்றொரு வேதஅறிஞர் ச�ொல்லுகிறார்,
“பாவத்தைவிட்டு நீ திரும்பி, பாவத்தைவிட்டு நீ விலகி தேவன்
பக்கமாக திரும்புவதுதான் மனந்திரும்புதல்   என்கிறார்” (In the
New Testament the subject Repentance. Chiefly has referenced to repentace from sin. And this change of mind involves a turning from sin. And a turning to God). இவ்வளவு
நாட்களாக நீங்கள் பாவத்தையே  விரும்பி, அதையே நேசித்து,
அதை செய்யவே  தீவிரித்தீர்கள்! அதை  விட்டுவிட்டு தேவன்
பக்கமாக திரும்புவதுதான் மனந்திரும்புதல். அப்படியென்றால்
என்ன? நான் எப்படி தேவன் பக்கமாக திரும்புவது? தேவன்
க�ொடுத்திருக்கும் தம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக, அவர்
நாம் எப்படி நடக்கவேண்டுமென்று வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்,
அதன் மூலமாக உன்னோடு பேசுகிறார். ஆகவே  அந்த 
வார்த்தையை  அறிந்துக�ொண்டு அதன்படி செய்யவேண்டும்.
ஏன் நாம் சபைக்குப் ப�ோகிற�ோம்? சபையில் தேவன் நமக்கு
க�ொடுத்திருக்கிற வேதத்திலிருந்து சத்தியம் ப�ோதிக்கப்படுகிறது.
பேசுவது பிரசங்கியல்ல, தேவனுடைய வார்த்தை பேசுகிறது. அந்த 
வார்த்தையே தேவனை வெளிப்படுத்துகிறது. ஆகவே இன்றைக்கு
வரைக்கும் நீ வேற�ொரு பக்கமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தாய், அந்த 
நீர�ோட்டமானது, அதற்கு எதிர் பக்கமாக திரும்பவேண்டும். அது
தேவன் பக்கமாக திரும்பவேண்டும். இதுவே மனந்திரும்புதல்.
மனந்திரும்புதலைக் குறித்து ஐந்து காரியங்களை நான்
உங்கள்முன் வைக்கிறேன். இவைகள் உங்கள் வாழ்க்கையில்
நடைபெற்றிருக்கிறதா என்பதை ச�ோதித்தறிந்து க�ொள்ளுங்கள்.
1. மனந்திரும்புதல் என்பது உன்னுடைய சிந்தையிலும், நடக்கையிலும்
ஏற்படுகிற மாற்றம் (Change of Heart(Mind) and Behaviour):

உன்னுடைய வாழ்க்கையில் பல  காரியங்களில் மாற்றம்
தேவையாக இருக்கிறது. இவ்வளவு நாட்களாக தேவனைக் குறித்தும்,
அவருடைய காரியங்களைக் குறித்தும் இன்னும் அவர�ோடு
த�ொடர்பில் உள்ள  காரியங்களைக் குறித்தும் நீ ஒருவிதமாக
எண்ணி வாழ்ந்துவிட்டாய். ஆனால் இப்பொழுது அதில் மாற்றம்
தேவையாக இருக்கிறது. அது என்ன  மாற்றம்? இந்த வேதம்
ச�ொல்லுகிற  மாற்றம் உனக்குத் தேவையாக இருக்கிறது. இந்த 
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வேதம் நம்மிடத்தில் என்ன விதமான மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறத�ோ,
அதற்கு ஏற்றபடி நாம் மாறுவதுதான் மனந்திரும்புதல்.

உன்னுடைய எண்ணங்கள், நடைகள், சிந்தனைகள்
அனைத்துமே வேதம் ச�ொல்லும்படியாக
மாறவேண்டும்.
நீ இவ்வளவு நாட்களாக தேவனுடைய காரியங்களை ஏத�ோ 
பாரம்பரியமாகவும், ப�ொழுதுப�ோக்காவும், உனக்கு விளங்கின
வண்ணமாகவும் பார்த்தாய். நீ மனந்திரும்பும் ப�ொழுது, தேவனை 
தேவனாகப் பார்ப்பாய். சர்வத்தையும் படைத்த தேவனாக
அவரைப் பார்ப்பாய். சர்வ  ஏகாதிபத்யமுள்ளவராகப் பார்ப்பாய்.
உன்னுடைய ஜீவன் அவரிடத்தில் இருக்கிறது என்பதை 
உணருவாய். அவர் அனுமதியில்லாமல் எதுவும் உன் வாழ்வில்
நடக்காது என்பதை அறிந்துக�ொள்ளுவாய். அவர் இல்லாமல் நான்
இல்லை என்பதை உணருவாய். இதுவே மனதிலும், செயல்களிலும்
ஏற்படுகிற மாற்றம். அருமையானவர்களே! இந்த மாற்றம் உங்களில்
ஏற்பட்டிருக்கிறதா?
2. மனந்திரும்புதல் என்பது ஒப்புக்கொடுப்பது (Repentance means
Surrender):

மனந்திரும்புதல் என்பது தன்னை முழுமையாக தேவனுக்கு
முன்பாகத்  தாழ்த்தி ஒப்புக்கொடுப்பது. இந்த  மனதிரும்புதலைத் 
தான்   நாம் பவுலின் வாழ்க்கையில் பார்க்கிற�ோம். “அவன்
தரையிலே விழுந்தான். அப்பொழுது: சவுலே, சவுலே, நீ என்னை 
ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று தன்னுடனே ச�ொல்லுகிற  ஒரு
சத்தத்தைக் கேட்டான். அதற்கு அவன்: ஆண்டவரே, நீர் யார்,
என்றான். அதற்குக் கர்த்தர்: நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே;
முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்குக் கடினமாம் என்றார். அவன் நடுங்கித் 
திகைத்து: ஆண்டவரே, நான் என்ன செய்யச் சித்தமாயிருக்கிறீர்
என்றான்” (அப் 9:4-6). இங்கு பவுல் தன்னை  முழுமையாக
தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கிறான். அவன் கிறிஸ்தவ  மக்களைத் 
துன்புறுத்திக் க�ொண்டு, தன்னுடைய ச�ொந்த ஞானத்தைக் க�ொண்டு
செயல்பட்டவன், ஆனால் தேவன் அவனை  சந்தித்தப் ப�ொழுது,
“ஆண்டவரே, நான் என்ன செய்யச் சித்தமாயிருக்கிறீர்” என்று
தன்னைத் தாழ்த்தி முழுமையாக தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுத்தான்.
இதுவே மெய்யான மனந்திரும்புதல்.
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அன்பான சக�ோதரனே! சக�ோதரியே! உன் வாழ்க்கையில்
ஒன்றைத் தெரிந்துக�ொள்! நீ விதைக்கிறதை  அறுத்துத்தான்
தீரவேண்டும். அதை  அறுக்காமல் இருக்கவேண்டுமென்றால் நீ
மனந்திரும்பிதான் ஆகவேண்டும். இயேசுவின் இரத்தம் மாத்திரமே 
உன் பாவங்களை நீக்கி சுத்திகரிக்கும். இல்லையென்றால், உன்
இளவயதுப் பாவங்களும், வாலிப நாட்களில் செய்த பாவங்களும்,
இப்போது நீ செய்து க�ொண்டிருக்கிற  பாவங்களுக்கும் சேர்த்து
நீ விளைவை அறுத்துத்தான் தீரவேண்டும். அதெல்லாம்
அப்படியே மறந்துப�ோயிற்று அல்லது மறைந்து ப�ோயிற்று என்று
நினைக்கிறாயா? இல்லை. ய�ோபு ச�ொல்லுகிறார், அவைகள்
ஒரு கட்டாகக் கட்டிவைக்கப்பட்டிருக்கிறது (ய�ோபு 14:17). நீ
மனந்திரும்பவில்லை  என்றால், உன் பாவத்தின் விளைவை நீ
மட்டுமல்ல, உன் சந்ததியில் மூன்றாம், நான்காம் தலைமுறையினரும்
அறுப்பார்கள். இது ஆண்டவருடைய பிரமாணம். ஒருநாள் நீ
தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கும்பொழுது அவர் ச�ொல்லுவார்: “இந்த 
உலகத்தில் எவ்வளவு காலங்களையும், நேரங்களையும் உனக்கு
க�ொடுத்தேனே, நீய�ோ  மனந்திரும்பாமல் நீ விரும்புகிறபடியே 
வாழ்ந்து வந்தாயே, இப்பொழுது எனக்கு கணக்கு ஒப்புவி”
என்று ச�ொல்லுவார். உன்னை  நியாந்தீர்க்க தேவனுக்கு ஒரு
ந�ொடிப்பொழுது ப�ோதும்.
உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஜாக்கிரதையாக
இல்லையென்றால், நூலிழையில் உனக்கு பயங்கரம் இருக்கிறது.
பவுலைப் பார்த்து தேவன் ஒரேமுறைதான் எச்சரித்தார், “பவுலே 
நீ முள்ளில் உதைத்துக் க�ொண்டிருக்கிறாய்” (அப் 9:5) என்று
எச்சரித்தார்.
அதைக்கேட்ட  பவுல்
“நடுங்கித்  திகைத்து:
ஆண்டவரே, நான் என்ன செய்யச் சித்தமாயிருக்கிறீர் என்றான்”
(அப் 9:6). யார் இந்த  சவுல்? தமஸ்கு பட்டணத்திலிருந்து
கிறிஸ்தவ மக்களை அழிக்கும்படியாக வந்தவன், தேவன் அவனை 
சந்தித்தப்பொழுது அவன் நடுங்கித் திகைத்து ஒப்புக்கொடுத்தான்.
உன்னை நீ தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுத்திருக்கிறாயா?
3. மனந்திரும்புதல் என்பது பாவத்திலிருந்து திரும்புவது (Repentance
means turning from sin):

பாவம் என்றால் என்ன? ஒருவேளை நீ, “நான் பெரிய
பாவியில்லை. அல்லது நான் மற்றவர்களைப் ப�ோல இல்லை” என்று
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நினைக்கலாம். ஆனால் பாவம் என்பது, “நியாயப்பிரமாணத்தை 
மீறுகிறதே பாவம்” (1 ய�ோவான் 3:4) என்று வேதம் தெளிவாகச்
ச�ொல்லுகிறது. பாவத்தில் பிறக்கிற  எந்தவ�ொரு மனிதனும்
நியாயப்பிரமாணத்தை கடைபிடிக்க முடியாது. உனக்குள் பாவம்
இல்லையென்று ச�ொல்லாதே, நீ ப�ொய்யனாக இருப்பாய்(1 ய�ோவான்
1:8). இந்த பாவத்திலிருந்து மனந்திரும்பு. அப்படியானால், நான்
என்ன செய்வது என்று கேட்பாயானால் தேவனுடைய சமுகத்தில்
சென்று, “ஆண்டவரே நான் பாவியான மனிதன், எனக்கு பெலன்
இல்லை. என்னுடைய மேன்மையெல்லாம் குப்பை, என்னை 
நீர் மன்னித்தருளும் ஆண்டவரே. உளையான பாவத்திலிருந்து
என்னை மீட்டுக்கொள்ளும்” என்று மனந்திரும்பு. கிறிஸ்துவினால்
மாத்திரமே நீ மன்னிக்கப்பட முடியும். அப்பொழுது நீ மெய்யான
தேவ  சமாதானத்தைக் க�ொண்டிருப்பாய். நீ பாவத்திலிருந்து
மனந்திரும்பியிருக்கிறாயா?  
4. மனந்திரும்புதல் என்பது கர்த்தருடைய நீதியைச் செய்யும்படியாக,
விசுவாசத்தோடும் கீழ்ப்படிதல�ோடும் அவர்பக்கமாக திருப்புவது (Repentance means turning to Righteousness through a life of
Faith and Obedience):

பாவத்திலிருந்து எங்கு திரும்புகிறாய்? தேவனுடைய பக்கமாக
திரும்பவேண்டும். அதாவது தேவனுடைய நீதியின் பக்கமாக,
அவருடைய நீதியைச் சார்ந்து, அவருடைய வழியில் நடப்பேன்
என்று கீழ்ப்படியவேண்டும். இனி நான் அல்ல  கிறிஸ்துவே,
என்னுடைய சித்தமல்ல,   அவருடைய சித்தம், என்னுடைய
வழிகள் அல்ல  அவருடைய வழிகள் என்று திரும்புவதுதான்
மனந்திரும்புதல். தேவனுடைய வழிகள் எப்போதும் உண்மையும்,
நீதியுமாம். நீ தேவனுடைய நீதியைச் சார்ந்த நபரா?
5. மனந்திரும்புதல் என்பது மனந்திரும்புதலின் கனியை வெளிப்படுத்துவது
(Repentance means Reveal the fruit of repentance):
நான் மனந்திரும்பிவிட்டேன் என்று ச�ொல்லுகிறாய்.
சரி, அப்படியானால் அதனுடைய கனி எங்கே? நம்முடைய
வாழ்க்கையில் மெய்யாலுமே  மனதிரும்பியிருந்தால் அதனுடைய
கனியை வெளிப்படுத்தவேண்டும்
தானே.
இதைத்தான்
ய�ோவான்ஸ்நானகன் தெளிவாக எச்சரித்ததைப் பார்க்கிற�ோம்.
“பரிசேயரிலும் சதுசேயரிலும் அநேகர் தன்னிடத்தில் ஞானஸ்நானம்
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சீர்திருத்த சத்தியங்கள்

பெறும்படி வருகிறதை  அவன் கண்டு: விரியன் பாம்புக்
குட்டிகளே! வருங்கோபத்துக்குத்  தப்பித்துக்கொள்ள  உங்களுக்கு
வகைகாட்டினவன் யார்? மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற  கனிகளைக்
க�ொடுங்கள்” (மத் 3:7-8).

உன்னிடத்தில் மனந்திரும்புதலுக்கு ஏதுவான கனிகள்
உண்டா? உன்னை  நீயே தேவனுடைய பிள்ளை  என்று
ச�ொல்லிக்கொள்ளாதிரு. “நான் தெய்வ  பக்தி உள்ளவன், எனக்கு
தேவனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் தெரியும்” என்று ச�ொல்லி
உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ ஏமாற்றாதே, ஏமாறாதே. ஏனெனில்
மேலும் அவர் ச�ொல்லுகிறார், “ஆபிரகாம் எங்களுக்குத் தகப்பன்
என்று உங்களுக்குள்ளே ச�ொல்லிக்கொள்ள  நினையாதிருங்கள்;
தேவன் இந்தக் கல்லுகளினாலே  ஆபிரகாமுக்குப் பிள்ளைகளை
உண்டுபண்ண வல்லவராயிருக்கிறார்
என்று
உங்களுக்குச்
ச�ொல்லுகிறேன். இப்பொழுதே க�ோடாரியானது மரங்களின்
வேர் அருகே வைத்திருக்கிறது; ஆகையால், நல்ல  கனிக�ொடாத
மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே ப�ோடப்படும்” (மத் 3:910). அருமையானவர்களே! மனந்திரும்பாத ஒவ்வொருவருடைய
வாழ்க்கைக்குக்
கீழாக க�ோடாரி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அப்படியென்றால் என்ன  என்று சிந்திக்கின்றாயா? எந்தநேரத்தில்
வேண்டுமானாலும்
நீ
துண்டிக்கப்பட்டு,
அக்கினியிலே 
ப�ோடப்படலாம்.   உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில்
கனிகள் இல்லையென்றால், உன் வாழ்க்கை  பிரய�ோஜனமற்றது.
பேதுருவும் இதைத்தான் ச�ொல்லுகிறார், “முன்பு தமஸ்குவிலும்
எருசலேமிலும் யூதேயா தேசமெங்குமுள்ளவர்களிடத்திலும், பின்பு
புறஜாதியாரிடத்திலும் நான் ப�ோய், அவர்கள் தேவனிடத்திற்கு
மனந்திரும்பிக்
குணப்படவும்,
மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற 
கிரியைகளைச் செய்யவும் வேண்டுமென்று அறிவித்தேன்” (அப்
26:20). பேதுருவும் இதைத்தான் பிரசங்கித்தார். இதைத்தவிர
வேற�ொரு சுவிசேஷம் இல்லை.
அருமையான சக�ோதரனே! சக�ோதரியே! உன்னுடைய
வாழ்க்கையில் இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கிறதா?  அல்லது
உன் வாழ்க்கையில் “அதே க�ோபம் தான், அதே  சண்டைதான்,
அதே  எரிச்சல் தான், அதே  உலகம்தான், அதே  இச்சைகள்
தான்” என்று வாழ்ந்துக�ொண்டிருகிறாயா?   அப்படியானால் நீ
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மனந்திரும்புதல்
இன்னும் இரட்சிக்கப்படவில்லை. உன்னை நீயே ஆராய்ந்து பார்.
சிலுவையை ந�ோக்கிப்பார்ப்போம். உன்னுடைய வாழ்க்கையின்
கீழாக க�ோடாரி இருக்கிறது என்பதை  மறந்துவிடாதே. உன்
பாவங்கள் ஒரு கட்டாகக் கட்டி முத்திரை ப�ோடப்பட்டிருக்கிறது
என்பதை நினைவில்கொள். பாவங்களிலிருந்து மீட்டு இரட்சிப்பைக்
க�ொடுக்கிற இயேசுவினிடத்தில் மனந்திரும்பு.
கர்த்தர்தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக! ஆமென்!
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