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கிருபையினால் மாத்திரமே இரட்சிப்பு என்று வேதம்
ச�ொல்லுகிற சத்தியத்தை ய�ோவான் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம்
அதிகாரத்தில் நடந்த சம்பவங்களை அடிப்படையாகக்கொண்டு
இந்த சிற்றேட்டில் பார்க்கலாம்.
இயேசு எதற்காக இந்த உலகத்தில் வந்தார்?

	ய�ோவான் நான்காம் அதிகாரத்தில் இயேசுகிறிஸ்து தான்
எந்த ந�ோக்கத்திற்காக வந்தார�ோ அதை நிறைவேற்றுதைப்
பார்க்கிற�ோம். அவர் இந்த உலகத்தில் எதற்காக வந்தார்?
சமுதாய சீர்த்திருந்தங்களை க�ொண்டுவரவா? சட்டதிட்டங்களை
மாற்றுவதற்காகவா? அல்லது வேறு எதற்காக வந்தார்? இயேசு:
“பாவிகளை இரட்சிக்க வந்தேன்” என்று வேதத்தில் ச�ொல்லுகிறதை
பார்க்கிற�ோம். பவுல் இயேசுவைக் குறித்து ச�ொல்லும்பொழுது,
“பாவிகளை இரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற
வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கிகரிப்புக்கும் பாத்திரமுமானது;
அவர்களில் பிரதான பாவி நான்” (1 தீம�ோ 1:15) என்று
ச�ொல்லுகிறார். அதுமட்டுமல்ல, இயேசுகிறிஸ்து தம்முடைய
வார்த்தையின் மூலமாக, “ஒருவன் என் வார்த்தைகளைக் கேட்டும்
விசுவாசியாமற்போனால், அவனை நான் நியாயந்தீர்ப்பதில்லை;
நான்
உலகத்தை
நியாயந்தீர்க்கவராமல்,
உலகத்தை
இரட்சிக்கவந்தேன்” (ய�ோவான் 12:47) என்று ச�ொல்லுகிறார்.
அப்படியானால், இயேசுகிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்த ந�ோக்கம்
“இரட்சிப்பு”. ஆகவேதான், அவர்: “திருடன் திருடவும் க�ொல்லவும்
அழிக்கவும் வருகிறானேயன்றி வேற�ொன்றுக்கும் வரான். நான�ோ
அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும், அது பரிபூரணப்படவும்
வந்தேன்” (ய�ோவான் 10:10) என்று ச�ொல்லுகிறார்.
இயேசுகிறிஸ்து யூதேயாவில் இருந்து கலிலேயாவுக்கு
செல்லுகிற வேளையிலே, அவர் சமாரியாவின் வழியாக
ப�ோகவேண்டியதாக
இருந்தது.
கலிலேயா
வடதிசையில்
இருக்கிறது, யூதேயா தென்திசையில் இருக்கிறது. ஆகவே
வடதிசையில் இருந்து தென்திசைக்குப் ப�ோகவேண்டுமானாலும்,
தென்திசையிலிருந்து
வடதிசைக்குப்
ப�ோகவேண்டுமானாலும்
சமாரியா நடுவில் இருப்பதனால் அதன் வழியாகவே ப�ோக
வேண்டியிருந்தது. ஆனால் யூதர்கள் சமாரியாவின் வழியாக
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ப�ோவதைத்
தவிர்த்தார்கள்.
ஏனென்றால்
யூதர்களுக்கும்
சமாரியர்களுக்கும் சரியான உறவு இருக்கவில்லை. யூதர்களுடைய
பார்வையிலே சமாரியர்கள் கீழானவர்களாகவும், புறஜாதிகளாகவும்
கருதப்பட்டார்கள்.
யூதர்களும்
சமாரியர்களும்
சமந்தம்
கலவாதிருந்தார்கள். அதாவது அவர்களுடன் பேசவ�ோ அல்லது
எவ்விதத்திலும் த�ொடர்பு க�ொண்டிருக்க மாட்டார்கள். அந்த
பிரிவினை எந்த அளவிற்கு இருந்தது என்று ச�ொன்னால், இஸ்ரவேல்
தேசத்தில் தென்திசையிலிருந்து வடதிசைக்குப் ப�ோகும்பொழுது,
நடுவிலிருக்கும் சமாரியாவிற்குள் ப�ோகக் கூடாது என்பதற்காக
சமாரியாவை சுற்றிக்கொண்டுதான் ப�ோவார்கள். அது நீண்ட
பயணமாக இருந்தாலும் அதை சுற்றிக்கொண்டு ப�ோகும்படியான
வழியைத்தான் யூதர்கள் தெரிவு செய்தார்கள்.

அப்படியானால் இந்த பகுதியிலே பாருங்கள், இயேசுகிறிஸ்து
யூதர்கள் ப�ோகும்படியான வழியை பயன்படுத்தாமல், அவர்
சமாரியாவின் வழியாகச் சென்று அங்கு ஒரு கிணற்றின்
அருகே உட்கார்ந்திருக்கிறார். வேதம் ச�ொல்லுகிறது, அவர்
‘பிரயாணத்தினாலே
இளைப்படைந்தவராக’,
அதாவது
களைப்படைந்தவராக உட்கார்ந்திருக்கிறார். அது அவர் இந்த
பூமியிலே முழு மனிதனாக இருந்ததைக் குறிக்கிறது. இயேசுகிறிஸ்து
இந்த உலகத்தில் வந்தப�ோது முழு மனிதனாகவும், முழு
தேவனாகவும் வந்தார். அவர் மனித உருவத்திலே காணப்பட்ட
தெய்வம் இல்லை. அல்லது அவர் தெய்வசக்தி நிரப்பப்பட்ட
மனிதர் அல்ல. அவர் முழுவதும் தேவனாகவும், முழுவதும்
மனிதனாகவும் இருந்தார். ஆகவே இந்த இடத்தில் அவரின் முழு
மனிதத்தன்மை வெளிப்பட்டதைப் பார்க்கலாம். அதேப�ோல முழு
தெய்வத் தன்மையும் வெளிப்பட்டதையும் பார்க்கலாம். அவர்
எதற்காக வந்தார�ோ, என்ன ந�ோக்கத்திற்காக வந்தார�ோ, அதற்காவே
அந்த வழியாக சென்றார். “நீங்கள் என்ன ச�ொல்லுகிறீர்கள்?
எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? ஏத�ோ ப�ோகிறப�ோது சமாரியா
குறுக்குவழி என்று ப�ோயிருப்பார்” என்று நீங்கள் நினைப்பதற்கு
வாய்ப்புண்டு. ஆனால் இயேசு தான் செய்கிற காரியங்கள் ஒன்றும்
தானாகச் செய்யவில்லை. பிதா எதை செய்யக் காண்கிறேன�ோ
அதையே நானும் செய்கிறேன் என்று ய�ோவான் சுவிசேஷத்தில்
இயேசுகிறிஸ்து ச�ொல்லுவதை நாம் பார்க்கிற�ோம். ஆகவே அவர்
தானாக இந்தக் காரியத்தை செய்யவில்லை. இந்த காரியமும்
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பிதாவினுடைய சர்வ ஏகாதிபத்தியத்திற்கு கீழ்பட்டதாகவே
இருந்தது. ஆகவேதான் அவர் அந்த நாளிலே, அந்த வழியாக
சென்று அந்த இடத்திலே அவர் உட்கார்ந்திருக்கிறார். அப்படி
அவர் உட்கார்ந்திருக்கையில்தான், பின்வரும் சம்பவங்களைப்
பார்க்கிற�ோம். இரட்சிப்பு கிருபையினால் மாத்திரமே என்கிற
வேதம் ச�ொல்லுகிற சத்தியம் அந்த இடத்தில் நிறைவேறுவதை
பார்க்கிற�ோம்.
இயேசுவுக்கும் சமாரியா ஸ்திரீயுக்கும் இடையே நடந்த
சம்பாசனையை நான்கு பகுதிகளாக நாம் பிரித்து அதை பார்க்க
இருக்கிற�ோம்.
1. இயேசு அவளைத் தேடி செல்கிறார்:

“யாக்கோபு
தன்
குமாரனாகிய
ய�ோசேப்புக்குக்
க�ொடுத்த நிலத்துக்கு அருகே இருந்த சமாரியாவிலுள்ள சீகார்
என்னப்பட்ட ஊருக்கு வந்தார். அங்கே யாக்கோபுடைய கிணறு
இருந்தது; இயேசு பிரயாணத்தினால் இளைப்படைந்தவராய்
அந்தக் கிணற்றினருகே உட்கார்ந்தார்; அப்பொழுது ஏறக்குறைய
ஆறாம்மணி
வேளையாயிருந்தது.
அவருடைய
சீஷர்கள்
ப�ோஜனபதார்த்தங்களைக்
க�ொள்ளும்படி
ஊருக்குள்ளே
ப�ோயிருந்தார்கள். அப்பொழுது சமாரியா நாட்டாளாகிய ஒரு
ஸ்திரீ தண்ணீர் ம�ொள்ள வந்தாள். இயேசு அவளை ந�ோக்கி:
தாகத்துக்குத் தா என்றார்” (ய�ோவான் 4:5-8).

இந்த இடத்திலே யார் முதாவது அடியை எடுத்து
வைக்கிறார்கள்? ஆம்! இயேசுகிறிஸ்து தான். நான் உங்களிடத்தில்
ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கிறேன். இயேசுகிறிஸ்து முதலாவது
அந்த பெண்ணினிடத்தில் பேசாமல் இருந்திருந்தால், அந்த பெண்
இயேசுவினிடத்தில் பேசியிருப்பளா? பேசியிருக்கமாட்டாளா?
நிச்சயம்
பேசியிருக்கமாட்டாள்.
காரணம்
என்னவென்று
ச�ொன்னால், அவளுடைய பதிலுரையைப் பாருங்கள். அவள்
என்ன ச�ொல்லுகிறாள் என்று கவனியுங்கள். இயேசு அவளை
ந�ோக்கி தாகத்திற்கு தா என்று கேட்டவேளையிலே, “யூதர்கள்
சமாரியருடனே சம்பந்தங்கலவாதவர்களானபடியால், சமாரியா
ஸ்திரீ அவரை ந�ோக்கி: நீர் யூதனாயிருக்க, சமாரியா ஸ்திரீயாகிய
என்னிடத்தில், தாகத்துக்குத் தா என்று எப்படிக் கேட்கலாம் என்றாள்”
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(ய�ோவான் 4:9). ஆகவே அவள் இயேவை யூதரென்று பார்த்தே
தெரிந்துக�ொண்டாள். அவருடைய உடை, பாவனைகள் எல்லாம்
யூதருக்குரியதாக இருந்தது. அவரை யூதரென்று அறிந்துக�ொண்ட
அவள், நிச்சயமாக அவரிடத்தில் பேசியிருக்கமாட்டாள்.

இன்னொரு காரணமும் இருக்கிறது. அவள் இந்த
இடத்திற்கு தண்ணீர் எடுக்கவந்த நேரம், பெண்கள் வழக்கமாக
தண்ணீர் எடுக்கவருகிற நேரமல்ல. ப�ொதுவாக அந்த நாட்களிலே
ஊருக்கு வெளிப்புறமாகத் தான் கிணறுகள் வெட்டி தண்ணீர்
எடுத்துப்போவார்கள். அந்த கிணறானது ஆழமாக இருக்கும்,
அதில்
கயிற்றினால்
பாத்திரத்தைக்
கட்டிதான்
தண்ணீர்
எடுக்கமுடியும். நாம் பழைய ஏற்பாட்டில் பெண்கள் தண்ணீர்
எடுக்கவந்த சம்பவங்களைப் பார்க்கும்பொழுது, இந்த சமாரியா
பெண் தண்ணீர் எடுக்க வந்ததிற்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள்
இருக்கிறது. காரணம், பெண்கள் ப�ொதுவாக தண்ணீர் எடுக்க
வரும்போது ஒரு சிறுகூட்டமாகத்தான் வருவார்கள். ஏனென்றால்,
ஊருக்கு வெளியே கிணறு இருப்பதினால் பாதுகாப்பிற்காகவும்,
ஒருவருக்கொருவர்
உதவிகள்
செய்துக�ொள்ளும்படியாகவும்
சிறுகூட்டமாகதான் வருவார்கள். பழைய ஏற்பாட்டில் ஈசாக்குக்கு
பெண் க�ொள்ளும்படியாக எலியேசர் ப�ோனப�ொழுது பெண்கள்
கூட்டமாகத்தான் வந்தார்கள். ம�ோசே எகிப்திலிருந்து தப்பிய�ோடி
மீதியானுக்குப் ப�ோகிற ப�ோது, அந்த இடத்திலே பெண்கள்
கூட்டமாகத்தான் வருகிறார்கள். ஆனால் இந்த இடத்திலே
சமாரியா ஸ்தீரி தனியாக, அதுவும் வழக்கமாக தண்ணீர்
எடுக்கவரும் நேரத்தில் வராமல் மதிய நேரத்திலே வருகிறாள்.
ஆகவே இவள் தண்ணீர் எடுக்கவந்த நேரம் வழக்கமாக பெண்கள்
தண்ணீர்மொள்ள வரும் நேரமல்ல. அப்படியானால் இவளுடைய
ந�ோக்கமெல்லாம் என்னவாக இருந்தது? ஊர் ஜனங்கள் யாரும்
என்னைப் பார்த்துவிடக்கூடாது. சமுதாயத்தில் யாரும் என்னை
பார்க்கக்கூடாது
என்று
நினைத்தாள்.
ஏனெனில்,
இவள்
சமுதாயத்தைவிட்டு விலகி வாழ்ந்துக�ொண்டிருந்த பெண். அதாவது,
சமுதாயத்தினுடைய பார்வைக்கு, பேச்சுக்கு விலகி தன்னைத்தானே
ஒளித்து வாழ்ந்துக�ொண்டிருந்த பெண். அவள் வெட்கத்திற்கு
உட்பட்டு தனிமையாக வாழ்ந்த பெண். அப்படியானால் நிச்சயமாக
இயேசுவினிடத்தில் பேசியிருக்கமாட்டாள்.
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ஆகவே இந்த இடத்தில் முதலாவது அடியை எடுத்து
வைத்தது யார்? இயேசுகிறிஸ்துதான் முதலாவது அடியை எடுத்து
வைத்து அந்த பெண்ணினிடத்தில் பேசுகிறார். இதைத்தான் ஒரு
ஆத்துமாவினுடைய இரட்சிப்பிலே
தேவன் செய்கிறார். ஒரு
ஆத்துமா தானாக தேவனை தேடாது. ஒரு ஆத்துமா தன்னைத்தான்
இரட்சித்துக் க�ொள்ள இயலாது. அது இரட்சிப்பைக் குறித்து
சிந்திக்கவும் முடியாது, தேவனை தேடும்படியான உணர்வை
தானாக ஏற்படுத்திக்கொள்ள முடியாது. ஆகவேதான் அவர்
முதலாவதாக அந்த பெண்ணினிடத்தில் பேசுகிறார் (ர�ோமர் 3:1012).

இயேசு எதற்காக இந்த பெண்ணிடத்தில் பேசினார்? இந்த
காரியத்தை நாம் பின்வரும் வசனத்தின் மூலம் அறிந்துக�ொள்ளலாம்.
“இப்படி நடக்கையில் சீஷர்கள் அவரை ந�ோக்கி: ரபீ,
ப�ோஜனம்பண்ணும் என்று வேண்டிக்கொண்டார்கள். அதற்கு
அவர்: நான் புசிப்பதற்கு நீங்கள் அறியாத ஒரு ப�ோஜனம் எனக்கு
உண்டு என்றார். அப்பொழுது சீஷர்கள் ஒருவரைய�ொருவர்
பார்த்து: யாராவது அவருக்குப் ப�ோஜனம் க�ொண்டுவந்திருப்பான�ோ
என்றார்கள். இயேசு அவர்களை ந�ோக்கி: நான் என்னை
அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியையை
முடிப்பதே என்னுடைய ப�ோஜனமாயிருக்கிறது” (ய�ோன் 4:31-34).
அப்படியானால் இயேசுகிறிஸ்து அந்த பெண்ணிடத்தில் பேசியதன்
ந�ோக்கம், பிதாவின் சித்தமாக இருந்தது. பிதாவினுடைய சித்தத்திற்கு
கீழ்ப்படிந்தான் அந்த இடத்திற்கு வந்தார், அந்த பெண்ணிடத்தில்
பேசினார். ஏனென்றால் அவர் சுயாமாய் ஒன்றும் செய்யவில்லை.
இதைத்தான், “நான் என் சுயமாய் ஒன்றுஞ் செய்கிறதில்லை; நான்
கேட்கிறபடியே நியாயந்தீர்க்கிறேன்; எனக்குச் சித்தமானதை நான்
தேடாமல், என்னை அனுப்பின பிதாவுக்குச் சித்தமானதையே நான்
தேடுகிறபடியால் என் தீர்ப்பு நீதியாயிருக்கிறது” (ய�ோவான் 5:30)
என்று இயேசு ச�ொல்லுகிறார். ஆகவேதான் அவர் இந்த இடத்திற்கு
வந்து அந்த பெண்ணிடத்தில் பேசிய காரியங்கள் அனைத்துமே
பிதாவினுடைய
சித்தத்திற்கு
உட்பட்டதாகவே
இருந்தது.
ஏனெனில், “நான் சுயமாய்ப் பேசவில்லை, நான் பேசவேண்டியது
இன்னதென்றும் உபதேசிக்கவேண்டியது இன்னதென்றும் என்னை
அனுப்பின பிதாவே எனக்குக் கட்டளையிட்டார்” (ய�ோவான்
12:49) என்று இயேசு ச�ொல்லுகிறதைப் பார்க்கிற�ோம். ஆகவே
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அவர் பேசியது, உபதேசிக்க வேண்டியது எல்லாம் பிதாவினால்
கட்டளையிடப்பட்டது. அப்படியானால், இந்த இடத்தில் அவர்
பேசியது பிதாவின் திட்டத்திற்கு உட்பட்டதே.

அதுமாத்திரமல்ல, அந்தப் பெண்ணினுடைய பக்கத்தில்
சில கட்டுப்பாடுகள் இருந்தது. சில தடைகள் இருந்தது. அந்த
கட்டுபாடு என்னவெனில், “அப்பொழுது சமாரியா நாட்டாளாகிய
ஒரு ஸ்திரீ தண்ணீர் ம�ொள்ள வந்தாள். இயேசு அவளை
ந�ோக்கி: தாகத்துக்குத் தா என்றார். யூதர்கள் சமாரியருடனே
சம்பந்தங்கலவாதவர்களானபடியால், சமாரியா ஸ்திரீ அவரை
ந�ோக்கி: நீர் யூதனாயிருக்க, சமாரியா ஸ்திரீயாகிய என்னிடத்தில்,
தாகத்துக்குத் தா என்று எப்படிக் கேட்கலாம் என்றாள்” (ய�ோவான்
4:8-9). ஆகவே இந்த சம்பாசனையில் அந்த பெண்ணினுடைய
சித்தம் அல்லது எண்ணம் என்பது சிறிதுமில்லை. அது முழுக்க
முழுக்க பிதாவின் தீர்மானத்தின் படி இயேசுகிறிஸ்து எடுத்த
முதாவது அடி அது. ஆகவேதான் அந்த பெண்ணை அவர்
தேடிப்போனார்.

ஏன் அந்த பெண்ணை அவர் தேடிப்போக வேண்டும்?
அதுதான் கிருபை. ஒரு பாவியைத் தேடி உலக இரட்சகர்
வந்ததுதான் கிருபை. பாவிகளை இரட்சிக்குபடியாக இயேசு
கிறிஸ்து வந்ததுதான் கிருபை. அந்த கிருபை இந்த இடத்தில்
செயல்படுகிறதை நாம் பார்க்கிற�ோம். அந்த பெண்ணிற்கு எவ்வித
பங்கும் கிடையாது. இன்னும் ச�ொல்லப்போனால் அவளுக்கு
அந்த உணர்வே கிடையாது. அவள் இயேசுவைக் குறித்து இந்த
இடத்தில் அறிந்திருக்கவுமில்லை. அவரைப்பற்றி கேள்விப்பட்டதும்
இல்லை. ஏனென்றால் அவளுடைய உரையாடலை நாம் கவனிக்கிற
ப�ொழுது, அவர் யார் என்று கூட தெரியாதவளாகத்தான்
இருக்கிறாள். தன்னைக்குறித்து யார் என்று தெரியாத ஒரு
பெண்ணை, தன்னைக்குறித்து உணர்வில்லாத ஒரு பெண்ணை
அவர் தேடிப்போகிறார். ஒரு காலத்திலே நாமும் இவ்விதமாக
வாழ்ந்துக�ொண்டிருந்த ஜனங்கள்தான். வேதம் இதைத்தானே
ச�ொல்லுகிறது, “நீர் உலகத்தில் தெரிந்தெடுத்து எனக்குத் தந்த
மனுஷருக்கு உம்முடைய நாமத்தை வெளிப்படுத்தினேன். அவர்கள்
உம்முடையவர்களாயிருந்தார்கள், அவர்களை எனக்குத் தந்தீர்,
அவர்கள் உம்முடைய வசனத்தைக் கைக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
நீர் எனக்குத் தந்தவைகளெல்லாம் உம்மாலே உண்டாயினவென்று
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இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறார்கள். நீர் எனக்குக் க�ொடுத்த
வார்த்தைகளை நான் அவர்களுக்குக் க�ொடுத்தேன்; அவர்கள்
அவைகளை
ஏற்றுக்கொண்டு,
நான்
உம்மிடத்திலிருந்து
புறப்பட்டுவந்தேன் என்று நிச்சயமாய் அறிந்து, நீர் என்னை
அனுப்பினீர் என்று விசுவாசித்திருக்கிறார்கள். நான் அவர்களுக்காக
வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்; உலகத்துக்காக வேண்டிக்கொள்ளாமல்,
நீர்
எனக்குத்
தந்தவர்களுக்காக
வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்;
அவர்கள் உம்முடையவர்களாயிருக்கிறார்களே” (ய�ோவான் 17:6-9).
ஆகவே பிதா இரட்சிக்கும் படியாக யாரை முன்குறித்திருந்தார�ோ,
அவர்களை குமாரனுடைய கரத்திலே ஒப்புக்கொடுத்திருந்தார்.
ஆகவே தேவன் அவர்களைத் தேடிவந்து கிருபையினாலே
இரட்சிகிறார். ஆகவேதான் வேதம் ச�ொல்லுகிறது கிருபையினால்
மாத்திரமே இரட்சிப்பு.
இதற்கு காரணம் என்ன? ஏன் இயேசுகிறிஸ்து தேடிவந்தார்?
ஏன் இயேசு அந்தப்பெண்ணை தேடிப்போக வேண்டும்? ஏன்
இயேசு என்னையும் உன்னையும் தேடிவர வேண்டும்? ஏன்
பாவிகளை தேடி கடவுள் ப�ோகிறார்? ஏன் இரட்சிப்பு மனிதனால்
முடியாது என்று ச�ொல்லுகிற�ோம். ‘ஏன் என்னால் முடியாதா? நான்
திட்டமிட்டு இந்த காரியத்தை செய்யமுடியாதா? ஒரு ஊருக்கு
ப�ோகவேண்டுமென்றால் நான் தானே முடிவெடுத்துப் ப�ோகிறேன்.
ஒரு காரியத்தை செய்ய நான்தானே தீர்மானிக்கிறேன். நான் நான்
நான் நான்... நான்தானே எல்லாம் செய்றேன்’. அப்படியானால்
ஏன் இது என்னாலே முடியாது? வேதம் ச�ொல்லுகிறது மனிதன்
தன்னைத்தானே இரட்சித்துக்கொள்ள முடியாது. கர்த்தருடைய
வார்த்தை ப�ொய் ச�ொல்லாது. ர�ோமருக்கு எழுதின நிருபத்தில்,
“உணர்வுள்ளவன் இல்லை; தேவனைத் தேடுகிறவன் இல்லை;
எல்லாரும்
வழிதப்பி,
ஏகமாய்க்
கெட்டுப்போனார்கள்;
நன்மைசெய்கிறவன் இல்லை, ஒருவனாகிலும் இல்லை” (ர�ோமர்
3:11-12) என்று வேதம் மிகத் தெளிவாக மனிதனுடைய நிலையை
வெளிப்படுத்துகிறது.
நம்முடைய
சுபாவத்தின்படி
நாம்
விடப்பட்டிருப்போமென்றால்,
நாம்
தேவனைத்
தேடுகிற
மனிதர்கள் கிடையாது. இந்த உலகத்தின் பின்பாகவும், இந்த
உலகத்தின் காரியங்களின் பின்பாகவும், இந்த உலகத்தில்
உள்ளவைகளின் பின்பாகவும், ஆர்வமாக ஓடிக்கொண்டிக்கிற
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ஜனங்கள்தான் நாம். ஏனென்றால் பாவத்தினாலே மனிதன்
வீழ்ந்து ப�ோனதாலே, அவன் தேவ சாயலை இழந்துப�ோனதாலே,
தேவனைக்குறித்த உணர்வு அவனுக்குள் இல்லை. ஆகவே
இன்றைக்கு நீங்கள் ஆலயத்திற்குச் செல்லுகிறீர்கள் என்றால்,
குமாரனாகிய இயேசு, ஆவியான கடவுளின் மூலமாக உங்களுக்குள்
எடுத்து வைத்திருக்கும் முதலாவது அடி அது. கர்த்தர் கிரியை
செய்யாமல் எந்தொரு மனிதனும் தேவனைத் தேடமுடியாது.
இதைப்பற்றி நமக்கே தெரியும். நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி
இருந்தது என்று. நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஆரம்பநிலை
எப்படியிருந்தது என்று. நம் வாழ்க்கையில் நம்மை ஆலயத்திற்கு
க�ொண்டுவர எத்தனைப்பேர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பார்கள்!
சுவிசேஷத்தை விசுவாசிக்கும்படியாக எத்தனைப்பேர் எவ்வளவு
பிரயாசப்பட்டிருப்பார்கள்!
ஏன்
இவ்வளவுபேர்
உனக்காக
கஷ்டப்படவேண்டும்? பாவத்தினாலே வீழ்ந்துப�ோன மனிதனுடைய
ஆத்தும நிலை இதுதான். அந்த ஆத்துமா தேவனுக்குரிய
காரியங்களை சுயமாகத் தேடாது. இன்னும் சிறிது இலகுவாக
இந்த நிலையை விவரிக்கிறேன் பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒருநாள்
முழுவதும் விடுமுறை கிடைத்தால், அந்த இருபத்திநான்கு மணி
நேரத்தில் நீங்கள் தேவனுக்காக க�ொடுக்கின்ற நேரம் எவ்வளவு
என்பதை சிந்தித்துப்பார்த்தால் உங்களுடைய செயல்கள் எப்படி
என்று உங்களுக்கே தெரியும். இதுதான் மனிதனுடைய இருதயம்.
ஆகவேதான் இயேசு கிருபையினாலே அந்த பெண்ணைத் தேடி
அவ்விடத்திற்கு ப�ோகிறார். ஆகவேதான் அந்த இடத்தில் கிருபை
செயல்படுகிறதைப் பார்க்கிற�ோம்.
2. இயேசுகிறிஸ்து அந்த ஸ்தீரியினிடத்தில் இரட்சிப்பைப் பற்றி
பேசுகிறார்:

அவர் முதலில் தண்ணீர் கேட்கிறார். அப்போது அவள் நீர்
என்னிடத்தில் எப்படி தண்ணீர் கேட்கலாம் என்று பேசுகிறாள்.
பிறகு இயேசுகிறிஸ்து என்ன ச�ொல்லுகிறார் என்று பாருங்கள்.
“இயேசு அவளுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நீ தேவனுடைய ஈவையும்,
தாகத்துக்குத்தா என்று உன்னிடத்தில் கேட்கிறவர் இன்னார்
என்பதையும்
அறிந்திருந்தாயானால்,
நீயே
அவரிடத்தில்
கேட்டிருப்பாய், அவர் உனக்கு ஜீவத்தண்ணீரைக் க�ொடுத்திருப்பார்”
(ய�ோவான் 4:10) என்று இரட்சிப்பைக் குறித்து பேசுகிறார். ஆனால்
அந்த பெண்ணால் அதனை புரிந்துக�ொள்ள முடியவில்லை. அவள்
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என்ன ச�ொல்லுகிறாள், “ஆண்டவரே உம்மிடத்தில் பாத்திரமே
இல்லையே, நீங்க எப்படி எனக்கு தண்ணீர் க�ொடுப்பீங்க?” என்று
ச�ொல்லுகிறாள். அதுமாத்திரமல்ல, “கிணறும் எவ்வளவு ஆழமாக
இருக்கிறதே!” என்றும் ச�ொல்லுகிறாள். ஆனால் இயேசு என்ன
ச�ொல்லுகிறார் பாருங்கள். “இயேசு அவளுக்குப் பிரதியுத்தரமாக:
இந்தத் தண்ணீரைக் குடிக்கிறவனுக்கு மறுபடியும் தாகமுண்டாகும்.
நான் க�ொடுக்கும் தண்ணீரைக் குடிக்கிறவனுக்கோ ஒருக்காலும்
தாகமுண்டாகாது; நான் அவனுக்குக் க�ொடுக்கும் தண்ணீர்
அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவகாலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாயிருக்கும்
என்றார்” (4:13-14).

இங்கு இயேசுகிறிஸ்து அந்த பெண்ணிடத்தில் எதைப்
பேசுகிறார்? எடுத்த உடனே எதைப் பேசுகிறார்? இரட்சிப்பையும்,
இரட்சிப்பினால் உண்டாகும் வாழ்க்கையையும் குறித்துதான்
பேசுகிறார். ஒரு மனிதன் இரட்சிக்கப்படும் ப�ொழுது அந்த மனிதனில்
பரிசுத்த ஆவியான கடவுள் வந்து வாசம் செய்கிறப�ொழுது,
அந்த
மனிதனுடைய
வாழ்க்கை
மாற்றப்பட்டு,
அந்த
மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக தேவனுடைய காரியங்கள்
வெளிப்படுகின்ற அந்த உன்னதமான நிலையைத்தான் அந்த
இடத்தில் பேசுகிறார். இயேசுகிறிஸ்து நம்மிடத்தில் வேறதையும்
பேசவில்லை. இந்த வேதம் முழுவதுமே நாம் பார்க்கின்ற ஒரே ஒரு
காரியம் ‘இரட்சிப்பு’. இந்த வேதம் முழுவதுமே இரட்சிப்பின்
வழியைத்தான் ச�ொல்லுகிறது. இரட்சிப்பின் காரியத்தைத்தான்
ச�ொல்லுகிறது.

	கர்த்தருடைய
பிள்ளைகளும்,
எல்லாவேளைகளிலும்,
சங்கீதங்களினாலும் ஞானப்பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர்
புத்தி ச�ொல்லுங்கள் என்றுதான் வேதம் ச�ொல்லுகிறது. நம்முடைய
வாயிலே பிறக்கலாகாத வம்பு வார்த்தைகள், தூஷணங்கள் மற்ற
காரியங்களைவிட்டு நாம் விலகிப்போகவேண்டும். தேவனுக்குப்
பிரியமில்லாத வீண் வார்த்தைகள் நம் நாவிலே பிறக்கக்கூடாது.
அது தேவனை மகிமைப்படுத்தாது. புறங்கூறுதலை தேவன்
அருவெறுக்கிறார். இன்னொரு மனிதனைக் குறித்து நாம்
பேசுவது தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியம். இதெல்லாம்
இயேசுகிறிஸ்துவின் வழியல்ல. இது ஜென்ம சுபாவத்தினுடைய
வழி. இயேசுகிறிஸ்து அந்த பெண்ணிடத்தில் ஊரைப் பற்றிய�ோ,
அந்த பெண்ணை பற்றிய�ோ அல்லது வேறெதைப் பற்றிய�ோ
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பேசக்கிடையாது. நித்திய ஜீவனைக் குறித்துப் பேசுகிறார். ஆகவே
நம் வாழ்க்கையில் சந்திக்கிற மனிதர்களிடத்தில் நாம் எதைக்
குறித்துப் பேசுகிற�ோம்? விசுவாசிகள் என்று ச�ொல்லுகிற நாம்,
இயேசுகிறிஸ்துவைக் குறித்துப் பேசுகிற�ோமா?

இயேசுகிறிஸ்து
அந்த
பெண்ணினிடத்தில்
ஒரு
இரட்சிக்கப்பட்ட
மனிதனுடைய
வாழ்க்கை
எப்படியாக
இருக்குமென்று தான் பேசுகிறார். ஆகவேதான் ர�ோமருக்கு எழுதின
நிருபத்தில், “தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால், நீங்கள்
மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாயிராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாயி
ருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவியில்லாதவன் அவருடையவனல்ல.
மேலும் கிறிஸ்து உங்களிலிருந்தால் சரீரமானது பாவத்தினிமித்தம்
மரித்ததாயும், ஆவியானது நீதியினிமித்தம் ஜீவனுள்ளதாயும் இருக்கும்.
அன்றியும் இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய
ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால், கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து
எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாயிருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே
சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார்.” (ர�ோமர்
8:9-11) என்று வேதம் ச�ொல்லுகிறது. இதுதான் இரட்சிக்கப்பட்ட
மனிதனுடைய வாழ்க்கை. இதைத்தான் இயேசு: “நான் க�ொடுக்கும்
தண்ணீரைக் குடிக்கிறவனுக்கோ ஒருக்காலும் தாகமுண்டாகாது;
நான் அவனுக்குக் க�ொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே
நித்திய ஜீவகாலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாயிருக்கும்” என்று அந்த
பெண்ணினிடத்தில்
ச�ொல்லுகிறார்.
ஆவியான
கடவுளின்
சிலாக்கியத்தைக் குறித்துப் பேசுகிறார். இதைத்தான் பவுல் ர�ோம
திருச்சபைக்கு விளக்கப்படுத்தி பேசுகிறார் பாருங்கள், “அந்தப்படி,
திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியைப்
பெறாமல், அப்பா பிதாவே, என்று கூப்பிடப்பண்ணுகிற
புத்திரசுவிகாரத்தின் ஆவியைப் பெற்றீர்கள்” (ர�ோமர் 8:15)
என்று ச�ொல்லுகிறார். இந்த காரியங்களைத்தான் இயேசு அந்த
பெண்ணினிடத்தில் பேசுகிறார். ஏனென்றால், இந்த உலகத்தில்
மனிதன் வாழ்ந்துக�ொண்டிருக்கிற வாழ்க்கைப் ப�ோலியானது.
அவன் இரட்சிக்கப்படவில்லை என்றால் அவனுடைய வாழ்க்கை
பிரய�ோஜனமற்றது.
இந்நாட்களில் நான் உணர்ந்துக�ொண்ட ஒரு காரியம்,
வெற்றி என்பது இரட்சிப்பின் அடையாளமல்ல. இந்த உலகத்தில்
காரியங்களை நீங்கள் வெற்றியாக மாற்றலாம். வெற்றி உள்ள
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வாழ்கை வாழ்வது எப்படி என்று புத்தம் புத்தகமாக எழுதி
வெளியிடுகிறார்கள். ஆம்! நீங்கள் வெற்றிபெறலாம். வெறும்
பத்து ரூபாயை வைத்துக்கொண்டு செல்வந்தர்களாக மாறலாம்.
அப்படி மாறியவர்களின் வாழ்க்கை சரித்திரமும் இருக்கிறது.
ஆனால் அது இரட்சிப்பின் அடையாளமல்ல. உலகப்பிரகாரமான
வாழ்க்கையினுடைய வெற்றி இரட்சிப்பிற்கு வழிவகுக்காது.
சில நேரத்தில் பாவம் அங்கு குடிக�ொண்டிருக்கும். ஆனால்
அவர்கள் வெற்றியானது ஆசீர்வாதம் என்று நினைத்துக்கொண்டு
பாவத்திலேயே த�ொடர்ந்து ப�ோய்க் க�ொண்டிருப்பார்கள். அது
எல்லோருடைய வாழ்க்கையையும் ந�ொறுக்கிக் க�ொண்டிருக்கும்.
எனக்குள் பாவம் இருந்தால் என் குடும்பத்தை ந�ொறுக்கும்.
என்னுடைய பாவம் என் குடும்பத்தை பாதிக்கும். என்னை
சார்ந்திருக்கிறவர்களைப்
பாதிக்கும்.
இதுதான்
பாவத்தின்
க�ொடுமை. ஆகவே இந்த உலகத்தில் இயேசுகிறிஸ்து இல்லாமல்
வாழுகிற வாழ்க்கை ப�ோலியான வாழ்க்கை, ஒன்றுக்கும் உதவாத
வாழ்க்கை.

அப்படியானால் நீயும் நானும் எதைப் பேசவேண்டும்?
நாம் பார்க்கின்ற ஒரு அருமையான மனிதன், நண்பன், நம்முடைய
உறவினர், நம்முடைய குழந்தைகள், நம்முடைய சக�ோதர சக�ோதரிகள்
இயேசு இல்லாமல் வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்கிறார்கள். என்ன ஒரு
வாழ்க்கை அது? பிரய�ோஜனமற்ற நித்திய நரகத்திற்குட்பட்ட
வாழ்க்கை! இந்நிலையில் நாம் எதைப் பேசிக்கொண்டிருக்கிற�ோம்?
எந்த கதையைப் பேசிக்கொண்டிருக்கிற�ோம்? நம்மை யாரென்று
அவர்களிடத்தில் ச�ொல்லுவது? நாம் வீண் வார்த்தைகளை
பேசின�ோமென்றால், நம்மை நாமே வீணரென்று ச�ொல்லிக்கொள்ள
வேண்டும். அவர்கள் நரகத்திற்குள்ளாக சென்றுக�ொண்டிருக்கிறார்கள்
என்பதை அறிந்தும் நாம் அவர்களிடத்தில் வீண் வார்த்தைகளைப்
பேசிக்கொண்டிருக்கிற�ோம். அவனுக்குள்ளே விஷம் இருக்கிறது, நாம்
அவர்களுக்கு வெளியிலே மருந்தைத் தடவிக்கொண்டிருக்கிற�ோம்.
அவனுள்ளே சரீரத்தில் முள்ளிருக்கிறது, ஆனால் நாம் வெளியிலே
மருந்து க�ொடுக்கிற�ோம். நன்றாகுமா? ஆகாது. நாறிப்போகும்,
அழுகிப்போகும்.
இயேசுகிறிஸ்து அந்தப் பெண்ணிடத்தில் இரட்சிப்பைக்
குறித்துதான் பேசுகிறார். ஆகவேதான் ர�ோமருக்கு எழுதின
நிருபத்தில், “அந்தப்படியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில்
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நமக்கு உதவிசெய்கிறார். நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக்கொள்ள
வேண்டியதின்னதென்று
அறியாமலிருக்கிறபடியால்,
ஆவியானவர்தாமே
வாக்குக்கடங்காத
பெருமூச்சுகள�ோடு
நமக்காக வேண்டுதல்செய்கிறார். ஆவியானவர் தேவனுடைய
சித்தத்தின்படியே
பரிசுத்தவான்களுக்காக
வேண்டுதல்
செய்கிறபடியால், இருதயங்களை ஆராய்ந்துபார்க்கிறவர் ஆவியின்
சிந்தை இன்னதென்று அறிவார்”(8:26-27) என்று ச�ொல்லுகிறார்.
இதுதான் கர்த்தர் ஒரு விசுவாசிக்கு வைத்திருக்கிற வாழ்க்கை.
அவனுடைய வாழ்க்கையானது தேவன�ோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டு,
திரித்துவத்தோடு ஐக்கியம் க�ொண்டிருக்கிற வாழ்க்கையாக
இருக்கிறது. இந்த இடத்தில் ஜெபத்தைக் குறித்து எவ்வளவு
அழகாக விவரிக்கிறார்! எப்படி ஜெபிக்கவேண்டுமென்று நமக்குத்
தெரியாது. ஆனால் இரட்சிக்கப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கையில்
ஆவியானவர் வாசமாக இருப்பதினாலே, நாம் ஜெபிக்கிற
ப�ொழுது அவர் பிதாவினுடைய காரியத்தை அறிந்திருக்கிற
படியால்,
“வாக்குக்கடங்காத
பெருமூச்சுகள�ோடு
நமக்காக
வேண்டுதல்செய்கிறார்”. நாம் மெய்யாலுமே ஜெபிக்கின்றப�ொழுது
திரித்துவத்தோடு ஐக்கியம் க�ொள்ளுகிற�ோம். ‘நாம் பிதாவை
ந�ோக்கி ஜெபிக்கிற�ோம், அவருடைய வலது பாரிசத்தில்
வீற்றிக்கிற இயேசுகிறிஸ்து தம்முடைய ஜனங்களுக்காக பரிந்து
பேசிக்கொண்டிருக்கிறார், நம்முடைய இருதயத்திலே ஆவியானவர்
வாக்குக்கடங்காத பெருமூச்சுகள�ோடு ஜெபிக்கிறார்’. இது தான்
நம்முடைய ஜெபத்திற்கு நம்பிக்கை, அடித்தளம். இதுதான்
ஜெபம். நாம் ஜெபிக்க வருகிற வேளையிலே திரித்துவத்தின்
பங்கிருக்கிறது. நம்முடைய இருதயத்தை ஆராய்ந்து பார்ப்போம்.
நம்முடைய வாழ்க்கையை ச�ோதித்துப்பார்ப்போம். நான் என்ன
செய்துக�ொண்டிருக்கிறேன்?
என்னுடைய
வாழ்க்கை
எதை
ந�ோக்கி நகர்ந்துக�ொண்டிருக்கிறது? இயேசுகிறிஸ்து அவளிடத்தில்
இரட்சிப்பைக் குறித்துதான் பேசுகிறார்.
3. இயேசுகிறிஸ்து பேசின காரியங்களை,
பிரகாரமாகவே புரிந்துக�ொள்ளுகிறாள்:

அவள்

உலகப்

இரட்சிக்கப்படாத ஒரு மனிதன் அல்லது ஆத்துமா
எல்லாவற்றையும்,
அதாவது
ஆவிக்குரிய
காரியங்களையும்
உலகப்பிரகாரமாக, சரீரப்பிரகாரமாகத்தான் பார்ப்பான். அதற்கு
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ஏதுவாகத்தான்
சிந்திப்பான்.
ஏனென்றால்
நடைமுறையில்
அந்த ஆத்துமா இருளில்தான் இருக்கிறது. இந்த உலகத்தின்
அதிபதியானவன் மனக்கண்களைக் குருடாக்கிப் ப�ோட்டதினாலே,
மகிமையான சுவிசேஷத்தினுடைய ஒளி நம் மனக்கண்களை
பிரகாசிப்பிக்கப்படாத படிக்கு மாற்றி வைத்துள்ளான். ஆகவே
இரட்சிக்கப்படாத ஒரு ஆத்துமா உன்னதமான தேவனுடைய
காரியங்களையும் சரீரப்பிரகாரமாகவும், உலகத்திற்கு அடுத்த
காரியங்களாகவும் தான் அது பார்க்கும், அப்படிதான் சிந்திக்கும்.
ஏனென்று கேட்டால், “ஜென்மசுபாவமான மனுஷன�ோ தேவனுடைய
ஆவிக்குரியவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான்; அவைகள் அவனுக்குப்
பைத்தியமாகத் த�ோன்றும்; அவைகள் ஆவிக்கேற்றபிரகாரமாய்
ஆராய்ந்து
நிதானிக்கப்படுகிறவைகளானதால்,
அவைகளை
அறியவுமாட்டான்”(1 க�ொரி 2:14) என்று வேதம் அழகாக
வெளிப்படுத்துகிறது.
ஆகவேதான் அந்த பெண் என்ன ச�ொல்லுகிறாள்
என்று பாருங்கள். “அந்த ஸ்திரீ அவரை ந�ோக்கி: ஆண்டவரே,
எனக்குத் தாகமுண்டாகாமலும், நான் இங்கே ம�ொண்டுக�ொள்ள
வராமலுமிருக்கும்படி அந்தத் தண்ணீரை எனக்குத் தரவேண்டும்
என்றாள்” (ய�ோவான் 4:15). அவர் என்ன ச�ொல்லுகிறார்,
“நான் க�ொடுக்கும் தண்ணீரைக் குடிக்கிறவனுக்கோ ஒருக்காலும்
தாகமுண்டாகாது; நான் அவனுக்குக் க�ொடுக்கும் தண்ணீர்
அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவகாலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாயிருக்கும்
என்றார்” (4:14). அவர் ஜீவத் தண்ணீரைக் குறித்துப் பேசுகிறார்,
ஆனால் அந்தப்பெண் என்ன ச�ொல்லுகிறாள். “ஐயா அப்படினா
அந்த தண்ணீரை எனக்கு க�ொஞ்சம் தாங்க ஐயா. நான் இங்க
தண்ணீர் எடுக்க வரவேண்டிய பிரச்சனையேயில்லையே” என்று
கேட்கிறாள். அவள் ஏன் அப்படிக் கேட்டாள்? அவள் ஏற்கனவே
சமுதாயத்தைவிட்டு மற்ற மனிதர்களைவிட்டு விலகி வாழ்ந்தவள்.
தன்னுடைய பாவத்தினிமித்தமாக, ஊருக்குப் பயந்து, மக்களுக்குப்
பயந்து, மக்களுடைய தூஷண வார்த்தைகளுக்குப் பயந்து தன்னை
விலக்கி வாழ்ந்த பெண்ணவள். அவள் அதிலே த�ொடர்ந்து
வாழவே, இதை அவளுக்கு சாதகமாகவே பயன்படுத்திக்
க�ொள்ளவே கேட்கிறாள். இப்பொழுது அந்த தண்ணீரைக்
பெற்றுக்கொண்டால் நமக்கு இந்தப் பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும் என்று
எண்ணினாள். நான் இனிமே இந்த மக்களுடைய பேச்சிற்கு விலகி
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இருக்கலாம், அவர்களுடைய கண்ஜாடைகளுக்கும், அவர்களுடைய
இழிவான பேச்சிற்கும் நாம் தப்பித்து, தன் வழியிலே த�ொடர்ந்து
ப�ோய்க்கொண்டிருக்கலாம் என்று நினைத்தாள். இதுதான் ஜென்ம
சுபாவமுள்ள மனிதனுடைய நிலை. கர்த்தருடைய காரியங்களையும்
தன் பாவத்திற்கு எதுவாகவும், தன் சுயத்திற்கு எதுவாகவும் மாற்றவே
அவன் முயற்சிக்கிறான்.

இன்றைக்கு முழு உலகத்தையுமே பாருங்கள். எங்கு ஜனங்கள்
ப�ோய்க்கொண்டிருக்கிறார்கள்? சரீரப்பிரகாரமான தேவைகளுக்காக
மாத்திரமே இயேசுகிறிஸ்துவை தேடிப்போகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட
உபதேசம் இருக்கும் இடங்களில்தான்
கூட்டம் அதிகமாக
இருக்கிறது. அவர் சரீரப்பிரகாரமான தேவைகளைப் பூர்த்தி
செய்கிறார், இல்லையென்று ச�ொல்லவில்லை. அவர் தேவைகளை
இன்னதென்று அறிந்து செய்கிறார். ஆனால் முக்கியத்துவம்
எதற்கு க�ொடுக்கப்படுகிறது? இயேசுவை நீ ஏற்றுக்கொண்டால்
கடனில்லை. நீ வெற்றிய�ோடு வாழ்க்கையை கடந்துசெல்லுவாய்.
அவரை நீ ஏற்றுக்கொண்டால் வியாதியில்லை, வருத்தமில்லை
என்று ப�ோதிக்கிறார்கள். அங்குதான் கூட்டம் அலைம�ோதுகிறது.
இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் எல்லாம் உலகப்பிரகாரமானது.
இயேசுகிறிஸ்து எதற்காக உலகத்தில் வந்தார்? இந்த உலகத்தில்
வாழுகிற வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்த வந்தாரா? இந்த
உலகத்தை சிறந்த இடமாக மாற்ற வந்தாரா? நாம் பார்க்கிற இந்த
உலகம் இயேசுவின் இரண்டாம் வருகையிலே மடமடவென்று
வெந்து உருகிப்போம். இந்த உலகத்தில் அவர் ஆத்துமாவை
இரட்சிக்கவந்தார். பிசாசின் பிடியிலிருந்து மீட்கப்பட்டு, தேவ
வல்லமையினாலே மீட்கப்பட்டு, புதிய வானகமும், புதிய வையகமும்
உண்டாகின்ற நாளுக்கென்று, அந்த ஆத்துமாவை இரட்சிக்க
வந்தார். அவராலே இரட்சிக்கபடுகின்ற மனிதன், அவருடைய
அன்பு நெருக்கி ஏவுகின்றதாலே மற்றவர்களுக்கு நன்மையான
காரியங்களை செய்கிறான். ஆகவேதான் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள்
எவ்விடத்தில் இருந்தாலும், மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காக,
அன்புக்காக எத்தனைய�ோ முன்னேற்றங்களை செய்திருக்கிறார்கள்.
ஆனால் இவைகள் எல்லாவற்றின் ந�ோக்கமும் என்னவென்று
பார்த்தால், இரட்சிப்புதான். சந்ததி சந்ததியாக மனிதர்கள் இந்த
உலகத்தில் வாழும்படியாக, இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வரவில்லை.
ஆத்துமா இரட்சிக்கப்படவேண்டும் என்பதற்காவே வந்தார்.
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இந்த உலகம் மூழ்கிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு கப்பல்.
“டைடானிக் என்ற கப்பலைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அது
பிரம்மாண்டமாகவும், உறுதியாகவும், பெலம் க�ொண்டதாகவும்,
விஞ்ஞான அடிப்படையில் மூழ்கடிக்கப்படாத கப்பலாக இருந்தது.
அதில் முதல் பயணமென்று திரளான மக்கள் பயணித்தார்கள்.
ஆனால் உறைந்த பனிப்பாறையானது அந்தக் கப்பலை கவிழ்த்துப்
ப�ோட்டது. அதில் பயணித்த மக்கள் அதில் உள்ள எல்லாவற்றையும்
பார்த்து பிரம்மித்தார்கள். ஆனால் கப்பல�ோ மூழ்கிப்போனது”. இந்த
உலகமும் இந்தக் கப்பலைப் ப�ோன்றே உள்ளது. மூழ்கிக்கொண்டே
இருக்கிறது. ஆனால் ஜனங்கள் உலகத்தின் மேன்மையைக் குறித்து
எண்ணி ஆச்சரியப்பட்டு, உலகத்தின் மாயைப் பார்த்து மூழ்கிக்
க�ொண்டே இருக்கிறார்கள். இந்த உலகம் ப�ொல்லாங்கனுக்குள்
கிடக்கிறது. இந்த உலகத்தின் மீதும், உலகத்தில் உள்ளவைகள்
மீதும் அன்புகூராதிருங்கள். ஏனென்றால் இது பிதாவினிடத்தில்
இருந்துவரவில்லை என்று வேதம் எச்சரிக்கிறது. ஆனால் நாம்
இந்த உலகத்தின் மீதும் உலகத்தில் உள்ளவைகள் மீதும் அன்பு
க�ொண்டு, இயேசுகிறிஸ்துவுக்கு நேரமில்லை என்கிற�ோம். நம்
வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் நமக்கு அயராத வேலை என்று
வாழ்ந்துக�ொண்டிருக்கிற�ோம்.
இதுதான்
இரட்சிக்கப்படாத
மனிதனுடைய சுபாவம். ஆகவேதான் இரட்சிக்கப்படாத மனிதன்
தேவனுடைய காரியங்களை தன்னுடைய இச்சையின்படியும், தன்
ச�ொந்த பாவங்களுக்காகவும் மாற்றிக்கொள்ள விருப்பமுள்ளவானாக
இருக்கிறான். இந்த பெண் அதைதான் கேட்கிறாள். “அந்த
தண்ணீரை எனக்கு க�ொடுங்க ஐயா, நான் இங்கு வரவேண்டிய
அவசியமில்லை ஐயா”. ஆனால் அந்த நேரத்தில்தான் கிருபை
செயல்படுகிறதை நாம் பார்க்கிற�ோம். ஆகவேதான் வேதம்
ச�ொல்லுகிறது கிருபையினால் மாத்திரமே இரட்சிப்பு.
அந்த பெண்ணின் நிலை உணர்வற்ற நிலை. இங்கு யார்
தன்னுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் என்பது கூட தெரியாத
நிலையில்தான், “நான் இந்த கிணற்றுக்கு தண்ணீர்மொள்ள வராமல்
இருக்க வழிசெய்யுங்கள் என்கிறாள். நான் பாவத்தில் த�ொடர்ந்து
வாழ, என் வாழ்க்கையை இலகுவாக்கிக் க�ொடுங்கள்” என்று
கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாள். அவளுடைய விண்ணம் இதுதான்.
அந்த இடத்தில் திரும்பவும் இயேசுகிறிஸ்து தன்னுடைய கிருபையை
பாராட்டுகிறார். அதுதான் கிருபை. என்ன ச�ொல்லுகிறார் என்று
பாருங்கள், ஒரேஒரு ச�ொற்றொடரைத்தான் பேசுகிறார்.
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4. இயேசுவின் தெய்வீக வெளிப்பாடு:

“இயேசு அவளை ந�ோக்கி: நீ ப�ோய், உன் புருஷனை இங்கே
அழைத்துக் க�ொண்டுவா என்றார். அதற்கு அந்த ஸ்திரீ: எனக்குப்
புருஷன் இல்லை என்றாள். இயேசு அவளை ந�ோக்கி: எனக்குப்
புருஷன் இல்லையென்று நீ ச�ொன்னது சரிதான். எப்படியெனில்,
ஐந்து புருஷர் உனக்கிருந்தார்கள், இப்பொழுது உனக்கிருக்கிறவன்
உனக்குப் புருஷனல்ல, இதை உள்ளபடி ச�ொன்னாய் என்றார்”
(ய�ோவான் 4:16-18).

இயேசு தன்னுடைய தெய்வீக தன்மையிலே, சகலத்தையும்
அறிந்தவராக ஒரு வசனத்தைதான் ச�ொல்லுகிறார், “நீ ப�ோய், உன்
புருஷனை இங்கே அழைத்துக் க�ொண்டுவா”(ய�ோவான் 4:16) என்று
தான் ச�ொல்லுகிறார். அதற்கு அவள் என்ன ச�ொல்லுகிறாள், “அதற்கு
அந்த ஸ்திரீ: எனக்குப் புருஷன் இல்லை என்றாள்” (ய�ோவான் 4:17).
அவள் இந்த இடத்திலும் முழு உண்மையைச் ச�ொல்லக்கிடையாது.
அவள் பாதி உண்மையைத்தான் ச�ொல்லுகிறாள். எனக்குப் புருஷன்
இல்லையென்று தான் ச�ொல்லுகிறாள். ஆனால் யாரிடத்தில்
பேசிக்கொண்டிருக்கிறாள் என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை.
ஆகவேதான் அவர் சர்வ ஏகாதிபத்தியம் உள்ளவராக, சர்வ
ஞானமுள்ள கடவுளாக, அவளுக்கு ஒரே ஒரு உணர்வைத்தான்
க�ொடுக்கிறார். “இயேசு அவளை ந�ோக்கி: எனக்குப் புருஷன்
இல்லையென்று நீ ச�ொன்னது சரிதான். எப்படியெனில், ஐந்து
புருஷர் உனக்கிருந்தார்கள், இப்பொழுது உனக்கிருக்கிறவன்
உனக்குப் புருஷனல்ல, இதை உள்ளபடி ச�ொன்னாய் என்றார்”
(ய�ோவான் 4:17-18). இங்கு சற்று சிந்தித்துப் பாருங்கள். பாதி
உண்மையை ச�ொல்லுகிற இந்தப் பெண்ணிடத்தில், அவளைக்
குறித்த முழுக்காரியத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறார். பாவத்தைக்
குறித்த உணர்வு அங்கு க�ொடுக்கப்படுகின்றது. ஆகவேதான்
உடனே அங்கு மாற்றம் உண்டாகிறது.
ஏனென்று கேட்டால், இயேசு தம் வார்த்தையில் என்ன
ச�ொல்லுகிறார் என்று பாருங்கள், “ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது,
மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது; நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிற
வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது” (ய�ோவான் 6:63).
இதுதான் அந்த பெண்ணினிடத்தில் நடக்கிறது. இயேசு அந்த
பெண்ணிடத்தில் பேசின வார்த்தை ‘ஆவியாயும் ஜீவனாயும்’
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அங்கு செயல்படுகிறது. அந்த பெண்ணினுடைய இருதயம்
பாவ உணர்வினாலே குத்தப்படுகின்றது. ஆகவேதான் அடுத்தாக
அவள் பேசுகிற வார்த்தை கடவுளைக் குறித்தாக இருக்கிறது.
இதற்கு முன்வரைக்கும் தண்ணீர் பிரச்சனையைக் குறித்து
பேசினாள். ஆனால் இப்பொழுது அவள் என்ன ச�ொல்லுகிறாள்
என்று பாருங்கள். “அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ அவரை ந�ோக்கி:
ஆண்டவரே, நீர் தீர்க்கதரிசி என்று காண்கிறேன். எங்கள்
பிதாக்கள் இந்த மலையிலே த�ொழுதுக�ொண்டுவந்தார்கள்; நீங்கள்
எருசலேமிலிருக்கிற
ஸ்தலத்திலே
த�ொழுதுக�ொள்ளவேண்டும்
என்கிறீர்களே என்றாள்”. அவள் இப்பொழுது எதைக் குறித்துப்
பேசுகிறாள்? கர்த்தரை ஆராதிப்பைதைக் குறித்துப் பேசுகிறாள்.
பாவத்தைக் குறித்த உணர்வு அவளுக்குக் க�ொடுக்கப்பட்ட
உடனே, தேவனுடைய காரியங்களைத் தேடுகிறாள். பாவத்தைக்
குறித்த உணர்வு எங்கு க�ொடுக்கப்படுகின்றத�ோ, அங்குதான்
மனந்திரும்புதல் நடைபெறுகிறது. ஆகவேதான் அவளுடைய
சிந்தனை தேவன் பக்கமாக திரும்பியதை நாம் பார்க்கிற�ோம்.
நான் எப்படி கர்த்தரை த�ொழுதுக�ொள்ளவேண்டும் என்று
கேட்கிறாள். “நாங்கள் சமாரியர் இந்த கெரிசீம் மலையிலே தான்
ஆராதிப்போம். ஆனால் நீங்கள் யூதர்கள், எருசலேமிலே தான்
ஆராதிக்கவேண்டும் என்று ச�ொல்லுகிறீர்கள்”. நான் எங்கே ப�ோய்
இந்த தேவனை ஆராதிப்பது? என்று கேட்கிறாள். இப்போது
யாரைத் தேடுகிறாள் அவள்? தேவனைத் தேடுகிறாள். பாவத்தைக்
குறித்த உணர்வு, ஆவியானவர் அவள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலே
க�ொடுத்ததாலே, தேவனை தேட ஆரம்பிக்கிறாள். இதுதான்
கிருபை. ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்திலே தேவனைக் குறித்த
உணர்வு க�ொடுக்கப்படுகின்றது. இதற்கு முன்புவரை அவளிடத்தில்
அந்த உணர்வு இல்லை. ஆனால் இப்பொழுத�ோ தேவனைக்
குறித்து சிந்திக்க ஆரம்பித்துவிட்டாள். காரணம், பாவத்தைக்
குறித்து அவர் கண்டித்து உணர்த்தின வார்த்தை.
இயேசு அவளின் பாவத்தைக் குறித்து உணர்த்தினப�ோழுது,
நாங்கள் எங்கே சென்று இந்த தேவனை ஆராதிப்பது? என்று
கேட்கிறாள்.
காரணம்
சமாரியர்கள்
ம�ோசேயின்
ஐந்து
புத்தங்களை மாத்திரம் அடிப்படையாகக் க�ொண்டு கெரிசீம்
மலையிலே ஆராதித்து வந்தார்கள். ஆனால் இஸ்ரவேலர்கள் முழு
வெளிப்பாடும் (பழைய ஏற்பாடு) க�ொண்டு, அதாவது ம�ோசேயின்
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புத்தகமும், தீர்க்கத்தரிசிகளின் ஆகமங்கள் எல்லாவற்றையும்
ஆராய்ந்து எருசலேமைத் தெரிவுசெய்து தேவனை ஆராதித்தார்கள்.
அதனால் தான் இந்த பிரிவினை வந்தது. ஆனால் அந்த
இடத்தில் இயேசுகிறிஸ்து என்ன ச�ொல்லுகிறார்? அவர் என்ன
வெளிப்படுத்துகிறார்? கடவுள் யார் என்பதை ச�ொல்லுகிறார்.
“அதற்கு இயேசு: ஸ்திரீயே, நான் ச�ொல்லுகிறதை நம்பு, நீங்கள்
இந்த மலையிலும் எருசலேமிலும் மாத்திரமல்ல, எங்கும் பிதாவைத்
த�ொழுதுக�ொள்ளுங்காலம் வருகிறது. நீங்கள் அறியாததைத்
த�ொழுதுக�ொள்ளுகிறீர்கள்; நாங்கள்(யூதர்கள்) அறிந்திருக்கிறதைத்
த�ொழுதுக�ொள்ளுகிற�ோம்; ஏனென்றால் இரட்சிப்பு யூதர்கள்
வழியாய் வருகிறது” (ய�ோவான் 4:21-22) என்று ச�ொல்லுகிறார்.
இந்த இடத்தில் நாங்கள் என்று ச�ொல்லுவது யூதர்களை குறிக்கிறது.
எங்களிடத்தில் முழு வெளிப்பாடும் இருப்பதினால், நாங்கள் யாரை
த�ொழுதுக�ொள்ளுகிற�ோம், எப்படி த�ொழுதுக�ொள்ளுகிற�ோம்
என்றும், அதை பிரமாணங்களின் அடிப்படையில் செய்கிற�ோம்
என்று ச�ொல்லுகிறார்.
இயேசு
அதை
ச�ொல்லி
முடித்துவிட்டு,
புதிய
உடன்படிக்கையின்
காரியத்தை
வெளிப்படுத்துகிறார்
பாருங்கள்.
“ஏனென்றால்
இரட்சிப்பு
யூதர்கள்
வழியாய்
வருகிறது. உண்மையாய்த் த�ொழுதுக�ொள்ளுகிறவர்கள் பிதாவை
ஆவிய�ோடும் உண்மைய�ோடும் த�ொழுதுக�ொள்ளுங்காலம் வரும்,
அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது;” (ய�ோவான் 4:22-23) என்று
ச�ொல்லுகிறார். அவருடைய பாடுகள், மரணம், உயிர்ப்பின் பின்பாக
தேவனை ஸ்தலத்திலே த�ொழுது க�ொள்ளுகிற ஆலயம் நீக்கப்படும்
என்கிறார். ஏனெனில் ஆலயம் இருந்தது எதற்காக? மனிதனுக்கும்
தேவனுக்கும் இடையிலே பிளவு இருந்ததினால் ஆலயம் இருந்தது.
அந்த பிளவு நீக்கப்பட ப�ோகிறது, பாவ மன்னிப்பு வரப்போகிறது.
தேவ ஆவியானவர் விசுவாசிகளினுடைய இருதயத்திலே வாழ
வரப்போகிறார், நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாக மாறப்போகிறீர்கள்.
உங்கள் சரீரங்களை ஜீவபலியாக ஒப்புக்கொடுத்து வாழுகிற காலம்
வரும். இந்த வாழ்க்கையைத் தான் நான் உனக்கு க�ொடுக்கிறேன்
என்ற தம்மைக் குறித்த சத்தியங்களை அந்த இடத்தில்
அவர் பேசுகிறார். “தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார், அவரைத்
த�ொழுதுக�ொள்ளுகிறவர்கள்
ஆவிய�ோடும்
உண்மைய�ோடும்
அவரைத் த�ொழுதுக�ொள்ளவேண்டும் என்றார்” (4:24) என்று தம்மை
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குறித்த சத்தியத்தை கூறிய உடனே, அவள் என்ன ச�ொல்லுகிறாள்
என்று கவனியுங்கள், “கிறிஸ்து என்னப்படுகிற மேசியா வருகிறார்
என்று அறிவேன், அவர் வரும்போது எல்லாவற்றையும் நமக்கு
அறிவிப்பார் என்றாள்” (4:25). இப்போது யாரைக் குறித்து
பேசுகிறாள் என்று பார்த்தீர்களா! உலக இரட்சகரைக் குறித்துப்
பேசுகிறாள். நான் மேசியாவைக் குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன்
என்று ச�ொல்லுகிறாள். இப்பொழுது அவளுடைய ஆத்துமா எங்கு
வழிநடத்தப்படுகிறது? இயேசுகிறிஸ்து தம்முடைய கிருபையினாலே
அவளை தேவன் பக்கமாக வழிநடத்திக் க�ொண்டிருக்கிறார்.
பாவத்தைக் குறித்து உணர்த்தின ப�ொழுது தேவனைத் தேடுகிறாள்,
இரட்சிப்பைக் குறித்து அவர் பேசினப�ொழுது, அவள் இரட்சகரைத்
தேடுகிறாள். என்னை இரட்சிக்கிற தேவன் யார்? என்று
தேடுகிறாள். அப்பொழுது இயேசு ச�ொல்லுகிறார், “உன்னுடனே
பேசுகிற நானே அவர் என்றார்” (ய�ோவான் 4:26).

ஒரு ஆத்துமாவில் இரட்சகர் யார் என்பதை யார்
விளங்கப்பண்ண முடியும்? தேவக்கிருபையினாலே தேவன்தான்
அந்த
ஆத்துமாவிற்கு
தன்னை
வெளிப்படுத்தவேண்டும்.
இயேசுகிறிஸ்துதான் ஒரு ஆத்துமாவில் தான் யார் என்பதை
விளங்கப்பண்ணுகிறார். அந்த உணர்த்துதல் இல்லமால் ஒரு
ஆத்துமா தானாக தேவனைத் தேடாது. இயேசு தன்னை அந்த
பெண்ணிற்கு வெளிப்படுத்தின நேரத்தில், அந்தப் பெண்ணினுடைய
வாழ்க்கை மாற்றப்படுகின்றது. அதுவரைக்கும் சமுதாயத்தில்
புறக்கணிக்கப்பட்டு, ஜனங்களுக்கு பயந்து வாழ்ந்துக�ொண்டிருந்தாள்.
ஆனால் இப்பொழுது குடத்தை அங்கேயே வைத்துவிட்டு ஊருக்குள்
ஓடுகிறாள். சாட்சியாக மாற்றப்படுகிறாள், இயேசுகிறிஸ்துவுக்கு
சாட்சியாக மாற்றப்படுகிறாள். அவள் மூலமாக அநேகர்
அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள் என்று பார்க்கிற�ோம்,
மேலும் அந்த ஊர்மக்களே நேரடியாக அவரை சந்தித்து
அநேகர் விசுவாசிகளாக மாறுகிறார்கள். இதுதான் கிருபையினால்
உண்டாகும் இரட்சிப்பும், அதன் விளைவாக உண்டாகின்ற
வாழ்க்கையும். இந்த வாழ்க்கையைக் குறித்துதான், “இப்படியிருக்க,
ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் புதுச்சிருஷ்டியாயிருக்கிறான்;
பழையவைகள் ஒழிந்து ப�ோயின, எல்லாம் புதிதாயின” (2 க�ொரி
5:17) என்று வேதம் ச�ொல்லுகிறது.
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இப்பொழுது இந்த பெண்ணின் நிலையைப் பாருங்கள்.
இப்பொழுது அவள் பழைய மனுஷி கிடையாது. யாருக்கு பயந்து
மதிய வேளையிலே தண்ணீர்மொள்ள வந்தாள�ோ, அவர்களை
ந�ோக்கி ஓடுகிறாள். “நான் மேசியாவைக் கண்டேன் வந்து
பாருங்கள், என்னைக்குறித்து எல்லாமே ச�ொன்னாரு” என்று
தைரியமாகப் பேசுகிறாள். தன் பாவத்தைக் குறித்து எந்தவிதமான
உணர்வும் இப்பொழுது அவளிடத்தில் இல்லை. அவள் தன்
பாவத்திற்கு இரட்சிப்பை பெற்ற பெண்ணாக அந்த இடத்திற்கு
சென்று பேசுகிறாள். “எப்படியிருந்த என்னை இப்படி மாற்றினார்”
என்று பேசுகிறாள். அவளின் வார்த்தையைக் கேட்டு அநேகர்
அவரிடத்தில் வந்து விசுவாசம் வைத்தார்கள் என்று வேதம்
ச�ொல்லுகிறது. ஆகவேதான் இந்த இடத்தில் பார்க்கிற�ோம்
கிருபையினால் மாத்திரமே இரட்சிப்பு என்று. ஏனென்றால்
கர்த்தர்தான் முதலாவது நம்மைத் தேடி வருகிறார். சாதாரண
மனிதன் சுபாவப்படி கர்த்தரை தேடமுடியாது.

நாம்
நம்மையே
ஆராய்ந்து
பார்ப்போம்.
நேரம்
கிடைக்கும்பொழுது
எந்த
அளவிற்கு
கர்த்தருடைய
காரியங்களில் செலவிடுகிற�ோம்? நம்முடைய நேரங்கள் எங்கே
செலவிடப்படுகின்றது? கர்த்தருடைய வேதத்தை வாசிப்பதிலும்,
தியானிப்பதிலும் நம்முடைய ஆர்வம் எந்த அளவிற்கு இருக்கிறது?
இதுதான் சுபாவப்படியான மனிதன். அந்த மனிதனில் தேவக்
கிருபையில்லை என்று ச�ொன்னால் தேவனைத் தேடமுடியாது.
அப்படியானால் நம்மை எப்படி இரட்சித்துக் க�ொள்ளமுடியும்?
இயேசுகிறிஸ்து கிருபை பாராட்டினால் மட்டுமே முடியும்.
அவர்தான் அந்த விருப்பத்தையும் வாஞ்சையையும் க�ொடுக்கிறார்.
அதேப�ோலத்தான்,
மனந்திரும்புதல்,
அதாவது
பாவத்தைக்
குறித்த உணர்வு தேவனால்தான் க�ொடுக்கப்படுகின்றது. அந்த
உணர்வு ஒரு ஆத்துமாவிற்கு வரும்பொழுதான் அந்த ஆத்துமா
தேவனைத் தேடுகின்ற உணர்வை அடைகிறது. அப்படி அந்த
ஆத்துமா தேவனைத் தேடி ஆராதிக்கும் ப�ொழுதுதான் கர்த்தர்
அந்த ஆத்துமாவிற்கு தன்னை வெளிப்படுத்திக் க�ொண்டே
இருக்கிறார். ஏனென்று கேட்டால், “தேவஞானத்துக்கேற்றபடி
உலகமானது சுயஞானத்தினாலே தேவனை அறியாதிருக்கையில்,
பைத்தியமாகத் த�ோன்றுகிற பிரசங்கத்தினாலே விசுவாசிகளை
இரட்சிக்கத் தேவனுக்குப் பிரியமாயிற்று” (1 க�ொரி 1:21) என்று
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வேதம் ச�ொல்லுகிறது. ஆத்துமா தேவனைத் தேடி ஆலயத்திற்கு
வரும்பொழுது வேத வாக்கியங்கள் மூலமாக, பிரசங்கத்தின்
மூலமாக தேவ ஆவியானவர் அந்த ஆத்துமாவிலே கிரியை செய்து
பேசுகிறார். வேத வாக்கியங்கள் மூலமாக இரட்சிப்பைக் குறித்துப்
பேசுகிறார்.

இன்றைக்கு நாம் கர்த்தரை எதற்காக தேடுகின்றோம்?
இயேவை
நாம்
எதற்காகத்
தேடுகிற�ோம்?
“நீங்கள்
அற்புதங்களைக் கண்டதினால் அல்ல, நீங்கள் அப்பம் புசித்துத்
திருப்தியானதினாலேயே
என்னைத்
தேடுகிறீர்கள்
என்று
மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன்”
(ய�ோவான் 6:26) என்று அவர் திரள்கூட்ட மக்களைப் பார்த்து
இப்படிதான் ச�ொல்லுகிறார். இயேசுவை இவ்விதமாக தேடுகிற
கூட்டம்தான் இன்று இருக்கிறது. சரீரப் பிரகாரமான தேவைகள்
நிறைவேற்றினதினால் அவரைத் திரள் கூட்டமான மக்கள்
தேடிப்போகிற வேளையிலே, தேவன் யாரை கிருபையினாலே
அழைக்கிறார�ோ,
அவர்கள்
அவருடைய
சத்தியத்தை
நாடிப்போகிறார்கள். இது எல்லாக் காலத்திற்கும் ப�ொருந்தும்.
சரீரப் பிரகாரமாக தேவனைத் தேடுகிற ஆத்துமா பாதி வழியிலே
ப�ோய்விடும். ஆனால் தேவ ஆவியினாலே உணர்த்தப்பட்டு,
சத்தியத்தை
வாஞ்சிக்கிற
உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட
ஆத்துமா:
“அத்திமரம் துளிர்விடாமற்போனாலும், திராட்சச்செடிகளில் பழம்
உண்டாகாமற்போனாலும், ஒலிவமரத்தின் பலன் அற்றுப்போனாலும்,
வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமற்போனாலும், கிடையில்
ஆட்டுமந்தைகள் முதலற்றுப்போனாலும், த�ொழுவத்திலே மாடு
இல்லாமற்போனாலும், நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன்,
என் இரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களிகூருவேன்” (ஆபகூக் 3:1718) என்று ச�ொல்லும். இன்னுமாக அந்த ஆத்துமா சிலுவையில்
அறையப்பட்டாலும், தேவனை ந�ோக்கியே பயணிக்கும். இதுதான்
கிருபையினால்
இரட்சிக்கப்பட்ட
ஆத்துமா.
சத்தியத்தைச்
சிந்தித்துப்பாருங்கள்.
கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக! ஆமென்!
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