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கிருபையினால் மாத்திரமம இரட்சிப்பு

 கிருபையினால் மாத்திரமம இரட்சிப்பு என்று மவ்தம் 
சொல்லுகிற ெத்திைத்ப்த மைாவான் எழுதின சுவிமெஷம் நான்்காம் 
அதி்காரத்தில் நடந்த ெம்ைவங்கபள அடிப்ைபடைா்ககச்காண்டு 
இந்த சிறமறட்டில் ைாரக்கலாம். 
இமைசு எ்தற்கா்க இந்த உல்கத்தில் வந்தார?
 மைாவான் நான்்காம் அதி்காரத்தில் இமைசுகிறிஸ்து ்தான் 
எந்த மநாக்கத்திற்கா்க வந்தாமரா அப்த நிபறமவறறுப்தப் 
ைாரககிமறாம். அவர இந்த உல்கத்தில் எ்தற்கா்க வந்தார? 
ெமு்தாை சீரத்திருந்தங்கபள ச்காண்டுவரவா? ெட்டதிட்டங்கபள 
மாறறுவ்தற்கா்கவா? அல்லது மவறு எ்தற்கா்க வந்தார? இமைசு: 
“ைாவி்கபள இரட்சிக்க வநம்தன்” என்று மவ்தத்தில் சொல்லுகிறப்த 
ைாரககிமறாம். ைவுல் இமைசுபவக குறித்து சொல்லும்சைாழுது, 
“ைாவி்கபள இரட்சிக்க கிறிஸ்து இமைசு உல்கத்தில் வந்தார என்கிற 
வாரத்ப்த உண்பமயும் எல்லா அஙகி்கரிப்புககும் ைாத்திரமுமானது; 
அவர்களில் பிர்தான ைாவி நான்” (1 தீமமா 1:15) என்று 
சொல்லுகிறார. அதுமட்டுமல்ல, இமைசுகிறிஸ்து ்தம்முபடை 
வாரத்ப்தயின் மூலமா்க, “ஒருவன் என் வாரத்ப்த்கபளக ம்கட்டும் 
விசுவாசிைாமறமைானால், அவபன நான் நிைாைநதீரப்ைதில்பல; 
நான் உல்கத்ப்த நிைாைநதீரக்கவராமல், உல்கத்ப்த 
இரட்சிக்கவநம்தன்” (மைாவான் 12:47) என்று சொல்லுகிறார. 
அப்ைடிைானால், இமைசுகிறிஸ்து இந்த உல்கத்தில் வந்த மநாக்கம் 
“இரட்சிப்பு”. ஆ்கமவ்தான், அவர: “திருடன் திருடவும் ச்கால்லவும் 
அழிக்கவும் வருகிறாமனைன்றி மவசறான்றுககும் வரான். நாமனா 
அபவ்களுககு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும், அது ைரிபூரைப்ைடவும் 
வநம்தன்” (மைாவான் 10:10) என்று சொல்லுகிறார. 
 இமைசுகிறிஸ்து யூம்தைாவில் இருநது ்கலிமலைாவுககு 
செல்லுகிற மவபளயிமல, அவர ெமாரிைாவின் வழிைா்க 
மைா்கமவண்டிை்தா்க இருந்தது. ்கலிமலைா வடதிபெயில் 
இருககிறது, யூம்தைா ச்தன்திபெயில் இருககிறது. ஆ்கமவ 
வடதிபெயில் இருநது ச்தன்திபெககுப் மைா்கமவண்டுமானாலும், 
ச்தன்திபெயிலிருநது வடதிபெககுப் மைா்கமவண்டுமானாலும் 
ெமாரிைா நடுவில் இருப்ை்தனால் அ்தன் வழிைா்கமவ மைா்க 
மவண்டியிருந்தது. ஆனால் யூ்தர்கள் ெமாரிைாவின் வழிைா்க 
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மைாவப்தத் ்தவிரத்்தார்கள். ஏசனன்றால் யூ்தர்களுககும் 
ெமாரிைர்களுககும் ெரிைான உறவு இருக்கவில்பல. யூ்தர்களுபடை 
ைாரபவயிமல ெமாரிைர்கள் கீழானவர்களா்கவும், புறஜாதி்களா்கவும் 
்கரு்தப்ைட்டார்கள். யூ்தர்களும் ெமாரிைர்களும் ெமந்தம் 
்கலவாதிருந்தார்கள். அ்தாவது அவர்களுடன் மைெமவா அல்லது 
எவ்வி்தத்திலும் ச்தாடரபு ச்காண்டிருக்க மாட்டார்கள். அந்த 
பிரிவிபன எந்த அளவிறகு இருந்தது என்று சொன்னால், இஸ்ரமவல் 
ம்தெத்தில் ச்தன்திபெயிலிருநது வடதிபெககுப் மைாகும்சைாழுது, 
நடுவிலிருககும் ெமாரிைாவிறகுள் மைா்கக கூடாது என்ை்தற்கா்க 
ெமாரிைாபவ சுறறிகச்காண்டு்தான் மைாவார்கள். அது நீண்ட 
ைைைமா்க இருந்தாலும் அப்த சுறறிகச்காண்டு மைாகும்ைடிைான 
வழிபைத்்தான் யூ்தர்கள் ச்தரிவு செய்்தார்கள். 

 அப்ைடிைானால் இந்த ைகுதியிமல ைாருங்கள், இமைசுகிறிஸ்து 
யூ்தர்கள் மைாகும்ைடிைான வழிபை ைைன்ைடுத்்தாமல், அவர 
ெமாரிைாவின் வழிைா்கச் சென்று அஙகு ஒரு கிைறறின் 
அரும்க உட்்காரநதிருககிறார. மவ்தம் சொல்லுகிறது, அவர 
‘பிரைாைத்தினாமல இபளப்ைபடந்தவரா்க’, அ்தாவது 
்கபளப்ைபடந்தவரா்க உட்்காரநதிருககிறார. அது அவர இந்த 
பூமியிமல முழு மனி்தனா்க இருந்தப்தக குறிககிறது. இமைசுகிறிஸ்து 
இந்த உல்கத்தில் வந்தமைாது முழு மனி்தனா்கவும், முழு 
ம்தவனா்கவும் வந்தார. அவர மனி்த உருவத்திமல ்காைப்ைட்ட 
ச்தய்வம் இல்பல. அல்லது அவர ச்தய்வெகதி  நிரப்ைப்ைட்ட 
மனி்தர அல்ல. அவர முழுவதும் ம்தவனா்கவும், முழுவதும் 
மனி்தனா்கவும் இருந்தார. ஆ்கமவ இந்த இடத்தில் அவரின் முழு 
மனி்தத்்தன்பம சவளிப்ைட்டப்தப் ைாரக்கலாம். அம்தமைால முழு 
ச்தய்வத் ்தன்பமயும் சவளிப்ைட்டப்தயும் ைாரக்கலாம். அவர 
எ்தற்கா்க வந்தாமரா, என்ன மநாக்கத்திற்கா்க வந்தாமரா, அ்தற்காமவ 
அந்த வழிைா்க சென்றார. “நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள்? 
எப்ைடி ச்தரியும் உங்களுககு? ஏம்தா மைாகிறமைாது ெமாரிைா 
குறுககுவழி என்று மைாயிருப்ைார” என்று நீங்கள் நிபனப்ை்தறகு 
வாய்ப்புண்டு. ஆனால் இமைசு ்தான் செய்கிற ்காரிைங்கள் ஒன்றும் 
்தானா்கச் செய்ைவில்பல. பி்தா எப்த செய்ைக ்காண்கிமறமனா 
அப்தமை நானும் செய்கிமறன் என்று மைாவான் சுவிமெஷத்தில் 
இமைசுகிறிஸ்து சொல்லுவப்த நாம் ைாரககிமறாம். ஆ்கமவ அவர 
்தானா்க இந்தக ்காரிைத்ப்த செய்ைவில்பல. இந்த ்காரிைமும் 
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பி்தாவினுபடை ெரவ ஏ்காதிைத்திைத்திறகு கீழைட்ட்தா்கமவ 
இருந்தது. ஆ்கமவ்தான் அவர அந்த நாளிமல, அந்த வழிைா்க 
சென்று அந்த இடத்திமல அவர உட்்காரநதிருககிறார. அப்ைடி 
அவர உட்்காரநதிருகப்கயில்்தான், பின்வரும் ெம்ைவங்கபளப் 
ைாரககிமறாம். இரட்சிப்பு கிருபையினால் மாத்திரமம என்கிற 
மவ்தம் சொல்லுகிற ெத்திைம் அந்த இடத்தில் நிபறமவறுவப்த 
ைாரககிமறாம். 

 இமைசுவுககும் ெமாரிைா ஸ்திரீயுககும் இபடமை நடந்த 
ெம்ைாெபனபை நான்கு ைகுதி்களா்க நாம் பிரித்து அப்த ைாரக்க 
இருககிமறாம். 

1. இமைசு அவபளத் ம்தடி செல்கிறார:

 “ைாகம்காபு ்தன் குமாரனாகிை மைாமெப்புககுக 
ச்காடுத்்த நிலத்துககு அரும்க இருந்த ெமாரிைாவிலுள்ள சீ்கார 
என்னப்ைட்ட ஊருககு வந்தார. அஙம்க ைாகம்காபுபடை கிைறு 
இருந்தது; இமைசு பிரைாைத்தினால் இபளப்ைபடந்தவராய் 
அந்தக கிைறறினரும்க உட்்காரந்தார; அப்சைாழுது ஏறககுபறை 
ஆறாம்மணி மவபளைாயிருந்தது. அவருபடை சீஷர்கள் 
மைாஜனை்தாரத்்தங்கபளக ச்காள்ளும்ைடி ஊருககுள்மள 
மைாயிருந்தார்கள். அப்சைாழுது ெமாரிைா நாட்டாளாகிை ஒரு 
ஸ்திரீ ்தண்ணீர சமாள்ள வந்தாள். இமைசு அவபள மநாககி: 
்தா்கத்துககுத் ்தா என்றார” (மைாவான் 4:5-8).

 இந்த இடத்திமல ைார மு்தாவது அடிபை எடுத்து 
பவககிறார்கள்? ஆம்! இமைசுகிறிஸ்து ்தான். நான் உங்களிடத்தில் 
ஒரு ம்கள்விபை முன்பவககிமறன். இமைசுகிறிஸ்து மு்தலாவது 
அந்த சைண்ணினிடத்தில் மைொமல் இருநதிருந்தால், அந்த சைண் 
இமைசுவினிடத்தில் மைசியிருப்ைளா? மைசியிருக்கமாட்டாளா? 
நிச்ெைம் மைசியிருக்கமாட்டாள். ்காரைம் என்னசவன்று 
சொன்னால், அவளுபடை ைதிலுபரபைப் ைாருங்கள். அவள் 
என்ன சொல்லுகிறாள் என்று ்கவனியுங்கள். இமைசு அவபள 
மநாககி ்தா்கத்திறகு ்தா என்று ம்கட்டமவபளயிமல, “யூ்தர்கள் 
ெமாரிைருடமன ெம்ைந்தங்கலவா்தவர்களானைடிைால், ெமாரிைா 
ஸ்திரீ அவபர மநாககி: நீர யூ்தனாயிருக்க, ெமாரிைா ஸ்திரீைாகிை 
என்னிடத்தில், ்தா்கத்துககுத் ்தா என்று எப்ைடிக ம்கட்்கலாம் என்றாள்” 
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(மைாவான் 4:9). ஆ்கமவ அவள் இமைபவ யூ்தசரன்று ைாரத்ம்த 
ச்தரிநதுச்காண்டாள். அவருபடை உபட, ைாவபன்கள் எல்லாம் 
யூ்தருககுரிை்தா்க இருந்தது. அவபர யூ்தசரன்று அறிநதுச்காண்ட 
அவள், நிச்ெைமா்க அவரிடத்தில் மைசியிருக்கமாட்டாள். 

 இன்சனாரு ்காரைமும் இருககிறது. அவள் இந்த 
இடத்திறகு ்தண்ணீர எடுக்கவந்த மநரம், சைண்்கள் வழக்கமா்க 
்தண்ணீர எடுக்கவருகிற மநரமல்ல. சைாதுவா்க அந்த நாட்்களிமல 
ஊருககு சவளிப்புறமா்கத் ்தான் கிைறு்கள் சவட்டி ்தண்ணீர 
எடுத்துப்மைாவார்கள். அந்த கிைறானது ஆழமா்க இருககும், 
அதில் ்கயிறறினால் ைாத்திரத்ப்தக ்கட்டி்தான் ்தண்ணீர 
எடுக்கமுடியும். நாம் ைபழை ஏறைாட்டில் சைண்்கள் ்தண்ணீர 
எடுக்கவந்த ெம்ைவங்கபளப் ைாரககும்சைாழுது, இந்த ெமாரிைா 
சைண் ்தண்ணீர எடுக்க வந்ததிறகும் நிபறை வித்திைாெங்கள் 
இருககிறது. ்காரைம், சைண்்கள் சைாதுவா்க ்தண்ணீர எடுக்க 
வரும்மைாது ஒரு சிறுகூட்டமா்கத்்தான் வருவார்கள். ஏசனன்றால், 
ஊருககு சவளிமை கிைறு இருப்ைதினால் ைாது்காப்பிற்கா்கவும், 
ஒருவருகச்காருவர உ்தவி்கள் செய்துச்காள்ளும்ைடிைா்கவும் 
சிறுகூட்டமா்க்தான் வருவார்கள். ைபழை ஏறைாட்டில் ஈொககுககு 
சைண் ச்காள்ளும்ைடிைா்க எலிமைெர மைானசைாழுது சைண்்கள் 
கூட்டமா்கத்்தான் வந்தார்கள். மமாமெ எகிப்திலிருநது ்தப்பிமைாடி 
மீதிைானுககுப் மைாகிற மைாது, அந்த இடத்திமல சைண்்கள் 
கூட்டமா்கத்்தான் வருகிறார்கள். ஆனால் இந்த இடத்திமல 
ெமாரிைா ஸ்தீரி ்தனிைா்க, அதுவும் வழக்கமா்க ்தண்ணீர 
எடுக்கவரும் மநரத்தில் வராமல் மதிை மநரத்திமல வருகிறாள். 
ஆ்கமவ இவள் ்தண்ணீர எடுக்கவந்த மநரம் வழக்கமா்க சைண்்கள் 
்தண்ணீரசமாள்ள வரும் மநரமல்ல. அப்ைடிைானால் இவளுபடை 
மநாக்கசமல்லாம் என்னவா்க இருந்தது? ஊர ஜனங்கள் ைாரும் 
என்பனப் ைாரத்துவிடககூடாது. ெமு்தாைத்தில் ைாரும் என்பன 
ைாரக்கககூடாது என்று நிபனத்்தாள். ஏசனனில், இவள் 
ெமு்தாைத்ப்தவிட்டு விலகி வாழநதுச்காண்டிருந்த சைண். அ்தாவது, 
ெமு்தாைத்தினுபடை ைாரபவககு, மைச்சுககு விலகி ்தன்பனத்்தாமன 
ஒளித்து வாழநதுச்காண்டிருந்த சைண். அவள் சவட்்கத்திறகு 
உட்ைட்டு ்தனிபமைா்க வாழந்த சைண். அப்ைடிைானால் நிச்ெைமா்க 
இமைசுவினிடத்தில் மைசியிருக்கமாட்டாள். 
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 ஆ்கமவ இந்த இடத்தில் மு்தலாவது அடிபை எடுத்து 
பவத்்தது ைார? இமைசுகிறிஸ்து்தான்  மு்தலாவது அடிபை எடுத்து 
பவத்து அந்த சைண்ணினிடத்தில் மைசுகிறார. இப்தத்்தான் ஒரு 
ஆத்துமாவினுபடை இரட்சிப்பிமல  ம்தவன் செய்கிறார. ஒரு 
ஆத்துமா ்தானா்க ம்தவபன ம்தடாது. ஒரு ஆத்துமா ்தன்பனத்்தான் 
இரட்சித்துக ச்காள்ள இைலாது. அது இரட்சிப்பைக குறித்து 
சிநதிக்கவும் முடிைாது, ம்தவபன ம்தடும்ைடிைான உைரபவ 
்தானா்க ஏறைடுத்திகச்காள்ள முடிைாது. ஆ்கமவ்தான் அவர 
மு்தலாவ்தா்க அந்த சைண்ணினிடத்தில் மைசுகிறார (மராமர 3:10-
12). 
 இமைசு எ்தற்கா்க இந்த சைண்ணிடத்தில் மைசினார? இந்த 
்காரிைத்ப்த நாம் பின்வரும் வெனத்தின் மூலம் அறிநதுச்காள்ளலாம். 
“இப்ைடி நடகப்கயில் சீஷர்கள் அவபர மநாககி: ரபீ, 
மைாஜனம்ைண்ணும் என்று மவண்டிகச்காண்டார்கள். அ்தறகு 
அவர: நான் புசிப்ை்தறகு நீங்கள் அறிைா்த ஒரு மைாஜனம் எனககு 
உண்டு என்றார. அப்சைாழுது சீஷர்கள் ஒருவபரசைாருவர 
ைாரத்து: ைாராவது அவருககுப் மைாஜனம் ச்காண்டுவநதிருப்ைாமனா 
என்றார்கள். இமைசு அவர்கபள மநாககி: நான் என்பன 
அனுப்பினவருபடை சித்்தத்தின்ைடி செய்து அவருபடை கிரிபைபை 
முடிப்ைம்த என்னுபடை மைாஜனமாயிருககிறது” (மைான் 4:31-34). 
அப்ைடிைானால் இமைசுகிறிஸ்து அந்த சைண்ணிடத்தில் மைசிை்தன் 
மநாக்கம், பி்தாவின் சித்்தமா்க இருந்தது. பி்தாவினுபடை சித்்தத்திறகு 
கீழப்ைடிந்தான் அந்த இடத்திறகு வந்தார, அந்த சைண்ணிடத்தில் 
மைசினார. ஏசனன்றால் அவர சுைாமாய் ஒன்றும் செய்ைவில்பல. 
இப்தத்்தான், “நான் என் சுைமாய் ஒன்றுஞ் செய்கிறதில்பல; நான் 
ம்கட்கிறைடிமை நிைாைநதீரககிமறன்; எனககுச் சித்்தமானப்த நான் 
ம்தடாமல், என்பன அனுப்பின பி்தாவுககுச் சித்்தமானப்தமை நான் 
ம்தடுகிறைடிைால் என் தீரப்பு நீதிைாயிருககிறது” (மைாவான் 5:30) 
என்று இமைசு சொல்லுகிறார. ஆ்கமவ்தான் அவர இந்த இடத்திறகு 
வநது அந்த சைண்ணிடத்தில் மைசிை ்காரிைங்கள் அபனத்துமம 
பி்தாவினுபடை சித்்தத்திறகு உட்ைட்ட்தா்கமவ இருந்தது. 
ஏசனனில், “நான் சுைமாய்ப் மைெவில்பல, நான் மைெமவண்டிைது 
இன்னச்தன்றும் உைம்தசிக்கமவண்டிைது இன்னச்தன்றும் என்பன 
அனுப்பின பி்தாமவ எனககுக ்கட்டபளயிட்டார” (மைாவான் 
12:49) என்று இமைசு சொல்லுகிறப்தப் ைாரககிமறாம். ஆ்கமவ 
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அவர மைசிைது, உைம்தசிக்க மவண்டிைது எல்லாம் பி்தாவினால் 
்கட்டபளயிடப்ைட்டது. அப்ைடிைானால், இந்த இடத்தில் அவர 
மைசிைது பி்தாவின் திட்டத்திறகு உட்ைட்டம்த. 
 அதுமாத்திரமல்ல, அந்தப் சைண்ணினுபடை ைக்கத்தில் 
சில ்கட்டுப்ைாடு்கள் இருந்தது. சில ்தபட்கள் இருந்தது. அந்த 
்கட்டுைாடு என்னசவனில், “அப்சைாழுது ெமாரிைா நாட்டாளாகிை 
ஒரு ஸ்திரீ ்தண்ணீர சமாள்ள வந்தாள். இமைசு அவபள 
மநாககி: ்தா்கத்துககுத் ்தா என்றார. யூ்தர்கள் ெமாரிைருடமன 
ெம்ைந்தங்கலவா்தவர்களானைடிைால், ெமாரிைா ஸ்திரீ அவபர 
மநாககி: நீர யூ்தனாயிருக்க, ெமாரிைா ஸ்திரீைாகிை என்னிடத்தில், 
்தா்கத்துககுத் ்தா என்று எப்ைடிக ம்கட்்கலாம் என்றாள்” (மைாவான் 
4:8-9). ஆ்கமவ இந்த ெம்ைாெபனயில் அந்த சைண்ணினுபடை 
சித்்தம் அல்லது எண்ைம் என்ைது சிறிதுமில்பல. அது முழுக்க 
முழுக்க பி்தாவின் தீரமானத்தின் ைடி இமைசுகிறிஸ்து எடுத்்த 
மு்தாவது அடி அது. ஆ்கமவ்தான் அந்த சைண்பை அவர 
ம்தடிப்மைானார.   
 ஏன் அந்த சைண்பை அவர ம்தடிப்மைா்க மவண்டும்? 
அது்தான் கிருபை. ஒரு ைாவிபைத் ம்தடி உல்க இரட்ெ்கர 
வந்தது்தான் கிருபை. ைாவி்கபள இரட்சிககுைடிைா்க இமைசு 
கிறிஸ்து வந்தது்தான் கிருபை. அந்த கிருபை இந்த இடத்தில் 
செைல்ைடுகிறப்த நாம் ைாரககிமறாம். அந்த சைண்ணிறகு எவ்வி்த 
ைஙகும் கிபடைாது. இன்னும் சொல்லப்மைானால் அவளுககு 
அந்த உைரமவ கிபடைாது. அவள் இமைசுபவக குறித்து இந்த  
இடத்தில் அறிநதிருக்கவுமில்பல. அவபரப்ைறறி ம்கள்விப்ைட்டதும் 
இல்பல. ஏசனன்றால் அவளுபடை உபரைாடபல நாம் ்கவனிககிற 
சைாழுது, அவர ைார என்று கூட ச்தரிைா்தவளா்கத்்தான் 
இருககிறாள். ்தன்பனககுறித்து ைார என்று ச்தரிைா்த ஒரு 
சைண்பை, ்தன்பனககுறித்து உைரவில்லா்த ஒரு சைண்பை 
அவர ம்தடிப்மைாகிறார. ஒரு ்காலத்திமல நாமும் இவ்வி்தமா்க 
வாழநதுச்காண்டிருந்த ஜனங்கள்்தான். மவ்தம் இப்தத்்தாமன 
சொல்லுகிறது, “நீர உல்கத்தில் ச்தரிநச்தடுத்து எனககுத் ்தந்த 
மனுஷருககு உம்முபடை நாமத்ப்த சவளிப்ைடுத்திமனன். அவர்கள் 
உம்முபடைவர்களாயிருந்தார்கள், அவர்கபள எனககுத் ்தநதீர, 
அவர்கள் உம்முபடை வெனத்ப்தக ப்ககச்காண்டிருககிறார்கள். 
நீர எனககுத் ்தந்தபவ்கசளல்லாம் உம்மாமல உண்டாயினசவன்று 
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இப்சைாழுது அறிநதிருககிறார்கள். நீர எனககுக ச்காடுத்்த 
வாரத்ப்த்கபள நான் அவர்களுககுக ச்காடுத்ம்தன்; அவர்கள் 
அபவ்கபள ஏறறுகச்காண்டு, நான் உம்மிடத்திலிருநது 
புறப்ைட்டுவநம்தன் என்று நிச்ெைமாய் அறிநது, நீர என்பன 
அனுப்பினீர என்று விசுவாசித்திருககிறார்கள். நான் அவர்களுக்கா்க 
மவண்டிகச்காள்ளுகிமறன்; உல்கத்துக்கா்க மவண்டிகச்காள்ளாமல், 
நீர எனககுத் ்தந்தவர்களுக்கா்க மவண்டிகச்காள்ளுகிமறன்; 
அவர்கள் உம்முபடைவர்களாயிருககிறார்கமள” (மைாவான் 17:6-9). 
ஆ்கமவ பி்தா இரட்சிககும் ைடிைா்க ைாபர முன்குறித்திருந்தாமரா, 
அவர்கபள குமாரனுபடை ்கரத்திமல ஒப்புகச்காடுத்திருந்தார. 
ஆ்கமவ ம்தவன் அவர்கபளத் ம்தடிவநது கிருபையினாமல 
இரட்சிகிறார. ஆ்கமவ்தான் மவ்தம் சொல்லுகிறது கிருபையினால் 
மாத்திரமம இரட்சிப்பு. 
 இ்தறகு ்காரைம் என்ன? ஏன் இமைசுகிறிஸ்து ம்தடிவந்தார? 
ஏன் இமைசு அந்தப்சைண்பை ம்தடிப்மைா்க மவண்டும்?  ஏன் 
இமைசு என்பனயும் உன்பனயும் ம்தடிவர மவண்டும்? ஏன் 
ைாவி்கபள ம்தடி ்கடவுள் மைாகிறார? ஏன் இரட்சிப்பு மனி்தனால் 
முடிைாது என்று சொல்லுகிமறாம். ‘ஏன் என்னால் முடிைா்தா? நான் 
திட்டமிட்டு இந்த ்காரிைத்ப்த செய்ைமுடிைா்தா? ஒரு ஊருககு 
மைா்கமவண்டுசமன்றால் நான் ்தாமன முடிசவடுத்துப் மைாகிமறன். 
ஒரு ்காரிைத்ப்த செய்ை நான்்தாமன தீரமானிககிமறன். நான் நான் 
நான் நான்... நான்்தாமன எல்லாம் செய்மறன்’. அப்ைடிைானால் 
ஏன் இது என்னாமல முடிைாது? மவ்தம் சொல்லுகிறது மனி்தன் 
்தன்பனத்்தாமன இரட்சித்துகச்காள்ள முடிைாது. ்கரத்்தருபடை 
வாரத்ப்த சைாய் சொல்லாது. மராமருககு எழுதின நிருைத்தில், 
“உைரவுள்ளவன் இல்பல; ம்தவபனத் ம்தடுகிறவன் இல்பல; 
எல்லாரும் வழி்தப்பி, ஏ்கமாய்க ச்கட்டுப்மைானார்கள்; 
நன்பமசெய்கிறவன் இல்பல, ஒருவனாகிலும் இல்பல” (மராமர 
3:11-12) என்று மவ்தம் மி்கத் ச்தளிவா்க மனி்தனுபடை நிபலபை 
சவளிப்ைடுத்துகிறது. 
 நம்முபடை சுைாவத்தின்ைடி நாம் 
விடப்ைட்டிருப்மைாசமன்றால், நாம் ம்தவபனத் ம்தடுகிற 
மனி்தர்கள் கிபடைாது. இந்த உல்கத்தின் பின்ைா்கவும், இந்த 
உல்கத்தின் ்காரிைங்களின் பின்ைா்கவும், இந்த உல்கத்தில் 
உள்ளபவ்களின் பின்ைா்கவும், ஆரவமா்க ஓடிகச்காண்டிககிற 
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ஜனங்கள்்தான் நாம். ஏசனன்றால் ைாவத்தினாமல மனி்தன் 
வீழநது மைான்தாமல, அவன் ம்தவ ொைபல இழநதுமைான்தாமல, 
ம்தவபனககுறித்்த உைரவு அவனுககுள் இல்பல. ஆ்கமவ  
இன்பறககு நீங்கள் ஆலைத்திறகுச் செல்லுகிறீர்கள் என்றால், 
குமாரனாகிை இமைசு, ஆவிைான  ்கடவுளின் மூலமா்க உங்களுககுள் 
எடுத்து பவத்திருககும் மு்தலாவது அடி அது. ்கரத்்தர கிரிபை 
செய்ைாமல் எநச்தாரு மனி்தனும் ம்தவபனத் ம்தடமுடிைாது. 
இப்தப்ைறறி நமகம்க ச்தரியும். நம்முபடை வாழகப்க எப்ைடி 
இருந்தது என்று. நம்முபடை வாழகப்கயின் ஆரம்ைநிபல 
எப்ைடியிருந்தது என்று. நம் வாழகப்கயில் நம்பம ஆலைத்திறகு 
ச்காண்டுவர எத்்தபனப்மைர எவ்வளவு ்கஷடப்ைட்டிருப்ைார்கள்! 
சுவிமெஷத்ப்த விசுவாசிககும்ைடிைா்க எத்்தபனப்மைர எவ்வளவு 
பிரைாெப்ைட்டிருப்ைார்கள்! ஏன் இவ்வளவுமைர உனக்கா்க 
்கஷடப்ைடமவண்டும்? ைாவத்தினாமல வீழநதுமைான மனி்தனுபடை 
ஆத்தும நிபல இது்தான். அந்த ஆத்துமா ம்தவனுககுரிை 
்காரிைங்கபள சுைமா்கத் ம்தடாது. இன்னும் சிறிது இலகுவா்க 
இந்த நிபலபை விவரிககிமறன் ைாருங்கள், உங்களுககு ஒருநாள் 
முழுவதும் விடுமுபற கிபடத்்தால், அந்த இருைத்திநான்கு மணி 
மநரத்தில் நீங்கள் ம்தவனுக்கா்க ச்காடுககின்ற மநரம் எவ்வளவு 
என்ைப்த சிநதித்துப்ைாரத்்தால் உங்களுபடை செைல்்கள் எப்ைடி 
என்று உங்களுகம்க ச்தரியும். இது்தான் மனி்தனுபடை இரு்தைம். 
ஆ்கமவ்தான் இமைசு கிருபையினாமல அந்த சைண்பைத் ம்தடி 
அவ்விடத்திறகு மைாகிறார. ஆ்கமவ்தான் அந்த இடத்தில் கிருபை 
செைல்ைடுகிறப்தப் ைாரககிமறாம். 
2. இமைசுகிறிஸ்து அந்த ஸ்தீரியினிடத்தில் இரட்சிப்பைப் ைறறி 
மைசுகிறார:
 அவர மு்தலில் ்தண்ணீர ம்கட்கிறார. அப்மைாது அவள் நீர 
என்னிடத்தில் எப்ைடி ்தண்ணீர ம்கட்்கலாம் என்று மைசுகிறாள். 
பிறகு இமைசுகிறிஸ்து என்ன சொல்லுகிறார என்று ைாருங்கள். 
“இமைசு அவளுககுப் பிரதியுத்்தரமா்க: நீ ம்தவனுபடை ஈபவயும், 
்தா்கத்துககுத்்தா என்று உன்னிடத்தில் ம்கட்கிறவர இன்னார 
என்ைப்தயும் அறிநதிருந்தாைானால், நீமை அவரிடத்தில் 
ம்கட்டிருப்ைாய், அவர உனககு ஜீவத்்தண்ணீபரக ச்காடுத்திருப்ைார” 
(மைாவான் 4:10) என்று இரட்சிப்பைக குறித்து மைசுகிறார. ஆனால் 
அந்த சைண்ைால் அ்தபன புரிநதுச்காள்ள முடிைவில்பல. அவள் 
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என்ன சொல்லுகிறாள், “ஆண்டவமர உம்மிடத்தில் ைாத்திரமம 
இல்பலமை, நீங்க எப்ைடி எனககு ்தண்ணீர ச்காடுப்பீங்க?” என்று 
சொல்லுகிறாள். அதுமாத்திரமல்ல, “கிைறும் எவ்வளவு ஆழமா்க 
இருககிறம்த!” என்றும் சொல்லுகிறாள். ஆனால் இமைசு என்ன 
சொல்லுகிறார ைாருங்கள். “இமைசு அவளுககுப் பிரதியுத்்தரமா்க: 
இந்தத் ்தண்ணீபரக குடிககிறவனுககு மறுைடியும் ்தா்கமுண்டாகும். 
நான் ச்காடுககும் ்தண்ணீபரக குடிககிறவனுகம்கா ஒருக்காலும் 
்தா்கமுண்டா்காது; நான் அவனுககுக ச்காடுககும் ்தண்ணீர 
அவனுககுள்மள நித்திை ஜீவ்காலமாய் ஊறுகிற நீரூறறாயிருககும் 
என்றார” (4:13-14). 
 இஙகு இமைசுகிறிஸ்து அந்த சைண்ணிடத்தில் எப்தப் 
மைசுகிறார? எடுத்்த உடமன எப்தப் மைசுகிறார? இரட்சிப்பையும், 
இரட்சிப்பினால் உண்டாகும் வாழகப்கபையும் குறித்து்தான் 
மைசுகிறார. ஒரு மனி்தன் இரட்சிக்கப்ைடும் சைாழுது அந்த மனி்தனில் 
ைரிசுத்்த ஆவிைான ்கடவுள் வநது வாெம் செய்கிறசைாழுது, 
அந்த மனி்தனுபடை வாழகப்க மாறறப்ைட்டு, அந்த 
மனி்தனுபடை வாழகப்கயின் மூலமா்க ம்தவனுபடை ்காரிைங்கள் 
சவளிப்ைடுகின்ற அந்த உன்ன்தமான நிபலபைத்்தான் அந்த 
இடத்தில் மைசுகிறார. இமைசுகிறிஸ்து நம்மிடத்தில் மவறப்தயும் 
மைெவில்பல. இந்த மவ்தம் முழுவதுமம நாம் ைாரககின்ற ஒமர ஒரு 
்காரிைம் ‘இரட்சிப்பு’. இந்த மவ்தம் முழுவதுமம இரட்சிப்பின் 
வழிபைத்்தான் சொல்லுகிறது. இரட்சிப்பின் ்காரிைத்ப்தத்்தான் 
சொல்லுகிறது. 
 ்கரத்்தருபடை பிள்பள்களும், எல்லாமவபள்களிலும், 
ெஙகீ்தங்களினாலும் ஞானப்ைாட்டு்களினாலும் ஒருவருகச்காருவர 
புத்தி சொல்லுங்கள் என்று்தான் மவ்தம் சொல்லுகிறது. நம்முபடை 
வாயிமல பிறக்கலா்கா்த வம்பு வாரத்ப்த்கள், தூஷைங்கள் மறற 
்காரிைங்கபளவிட்டு நாம் விலகிப்மைா்கமவண்டும். ம்தவனுககுப் 
பிரிைமில்லா்த வீண் வாரத்ப்த்கள் நம் நாவிமல பிறக்கககூடாது. 
அது ம்தவபன மகிபமப்ைடுத்்தாது. புறஙகூறு்தபல ம்தவன் 
அருசவறுககிறார. இன்சனாரு மனி்தபனக குறித்து நாம் 
மைசுவது ம்தவனுககு பிரிைமில்லா்த ்காரிைம். இச்தல்லாம் 
இமைசுகிறிஸ்துவின் வழிைல்ல. இது சஜன்ம சுைாவத்தினுபடை 
வழி. இமைசுகிறிஸ்து அந்த சைண்ணிடத்தில் ஊபரப் ைறறிமைா, 
அந்த சைண்பை ைறறிமைா அல்லது மவசறப்தப் ைறறிமைா 
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மைெககிபடைாது. நித்திை ஜீவபனக குறித்துப் மைசுகிறார. ஆ்கமவ 
நம் வாழகப்கயில் ெநதிககிற மனி்தர்களிடத்தில் நாம் எப்தக 
குறித்துப் மைசுகிமறாம்? விசுவாசி்கள் என்று சொல்லுகிற நாம், 
இமைசுகிறிஸ்துபவக குறித்துப் மைசுகிமறாமா? 
 இமைசுகிறிஸ்து அந்த சைண்ணினிடத்தில் ஒரு 
இரட்சிக்கப்ைட்ட மனி்தனுபடை வாழகப்க எப்ைடிைா்க 
இருககுசமன்று ்தான் மைசுகிறார. ஆ்கமவ்தான் மராமருககு எழுதின 
நிருைத்தில், “ம்தவனுபடை ஆவி உங்களில் வாெமாயிருந்தால், நீங்கள் 
மாம்ெத்துககுட்ைட்டவர்களாயிராமல் ஆவிககுட்ைட்டவர்களாயி
ருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவியில்லா்தவன் அவருபடைவனல்ல. 
மமலும் கிறிஸ்து உங்களிலிருந்தால் ெரீரமானது ைாவத்தினிமித்்தம் 
மரித்்த்தாயும், ஆவிைானது நீதியினிமித்்தம் ஜீவனுள்ள்தாயும் இருககும். 
அன்றியும் இமைசுபவ மரித்ம்தாரிலிருநது எழுப்பினவருபடை 
ஆவி உங்களில் வாெமாயிருந்தால், கிறிஸ்துபவ மரித்ம்தாரிலிருநது 
எழுப்பினவர உங்களில் வாெமாயிருககிற ்தம்முபடை ஆவியினாமல 
ொவுகம்கதுவான உங்கள் ெரீரங்கபளயும் உயிரப்பிப்ைார.” (மராமர 
8:9-11) என்று மவ்தம் சொல்லுகிறது. இது்தான் இரட்சிக்கப்ைட்ட 
மனி்தனுபடை வாழகப்க. இப்தத்்தான் இமைசு: “நான் ச்காடுககும் 
்தண்ணீபரக குடிககிறவனுகம்கா ஒருக்காலும் ்தா்கமுண்டா்காது; 
நான் அவனுககுக ச்காடுககும் ்தண்ணீர அவனுககுள்மள 
நித்திை ஜீவ்காலமாய் ஊறுகிற நீரூறறாயிருககும்” என்று அந்த 
சைண்ணினிடத்தில் சொல்லுகிறார. ஆவிைான ்கடவுளின் 
சிலாககிைத்ப்தக குறித்துப் மைசுகிறார. இப்தத்்தான் ைவுல் மராம 
திருச்ெபைககு விளக்கப்ைடுத்தி மைசுகிறார ைாருங்கள், “அந்தப்ைடி, 
திரும்ைவும் ைைப்ைடுகிற்தறகு நீங்கள் அடிபமத்்தனத்தின் ஆவிபைப் 
சைறாமல், அப்ைா பி்தாமவ, என்று கூப்பிடப்ைண்ணுகிற 
புத்திரசுவி்காரத்தின் ஆவிபைப் சைறறீர்கள்” (மராமர 8:15) 
என்று சொல்லுகிறார. இந்த ்காரிைங்கபளத்்தான் இமைசு அந்த 
சைண்ணினிடத்தில் மைசுகிறார. ஏசனன்றால், இந்த உல்கத்தில் 
மனி்தன் வாழநதுச்காண்டிருககிற வாழகப்கப் மைாலிைானது. 
அவன் இரட்சிக்கப்ைடவில்பல என்றால் அவனுபடை வாழகப்க 
பிரமைாஜனமறறது. 
 இநநாட்்களில் நான் உைரநதுச்காண்ட ஒரு ்காரிைம், 
சவறறி என்ைது இரட்சிப்பின் அபடைாளமல்ல. இந்த உல்கத்தில் 
்காரிைங்கபள நீங்கள் சவறறிைா்க மாறறலாம். சவறறி உள்ள 
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வாழப்க வாழவது எப்ைடி என்று புத்்தம் புத்்த்கமா்க எழுதி 
சவளியிடுகிறார்கள். ஆம்! நீங்கள் சவறறிசைறலாம். சவறும் 
ைத்து ரூைாபை பவத்துகச்காண்டு செல்வந்தர்களா்க மாறலாம். 
அப்ைடி மாறிைவர்களின் வாழகப்க ெரித்திரமும் இருககிறது. 
ஆனால் அது இரட்சிப்பின் அபடைாளமல்ல. உல்கப்பிர்காரமான 
வாழகப்கயினுபடை சவறறி இரட்சிப்பிறகு வழிவகுக்காது. 
சில மநரத்தில் ைாவம் அஙகு குடிச்காண்டிருககும். ஆனால் 
அவர்கள் சவறறிைானது ஆசீரவா்தம் என்று நிபனத்துகச்காண்டு 
ைாவத்திமலமை ச்தாடரநது மைாய்க ச்காண்டிருப்ைார்கள். அது 
எல்மலாருபடை வாழகப்கபையும் சநாறுககிக ச்காண்டிருககும். 
எனககுள் ைாவம் இருந்தால் என் குடும்ைத்ப்த சநாறுககும். 
என்னுபடை ைாவம் என் குடும்ைத்ப்த ைாதிககும். என்பன 
ொரநதிருககிறவர்கபளப் ைாதிககும். இது்தான் ைாவத்தின் 
ச்காடுபம. ஆ்கமவ இந்த உல்கத்தில் இமைசுகிறிஸ்து இல்லாமல் 
வாழுகிற வாழகப்க மைாலிைான வாழகப்க, ஒன்றுககும் உ்தவா்த 
வாழகப்க. 
 அப்ைடிைானால் நீயும் நானும் எப்தப் மைெமவண்டும்? 
நாம் ைாரககின்ற ஒரு அருபமைான மனி்தன், நண்ைன், நம்முபடை 
உறவினர, நம்முபடை குழநப்த்கள், நம்முபடை ெம்கா்தர ெம்கா்தரி்கள் 
இமைசு இல்லாமல் வாழநது ச்காண்டிருககிறார்கள். என்ன ஒரு 
வாழகப்க அது? பிரமைாஜனமறற நித்திை நர்கத்திறகுட்ைட்ட 
வாழகப்க! இநநிபலயில் நாம் எப்தப் மைசிகச்காண்டிருககிமறாம்? 
எந்த ்கப்தபைப் மைசிகச்காண்டிருககிமறாம்? நம்பம ைாசரன்று 
அவர்களிடத்தில் சொல்லுவது? நாம் வீண் வாரத்ப்த்கபள 
மைசிமனாசமன்றால், நம்பம நாமம வீைசரன்று சொல்லிகச்காள்ள 
மவண்டும். அவர்கள் நர்கத்திறகுள்ளா்க சென்றுச்காண்டிருககிறார்கள் 
என்ைப்த அறிநதும் நாம் அவர்களிடத்தில் வீண் வாரத்ப்த்கபளப் 
மைசிகச்காண்டிருககிமறாம். அவனுககுள்மள விஷம் இருககிறது, நாம் 
அவர்களுககு சவளியிமல மருநப்தத் ்தடவிகச்காண்டிருககிமறாம். 
அவனுள்மள ெரீரத்தில் முள்ளிருககிறது, ஆனால் நாம் சவளியிமல 
மருநது ச்காடுககிமறாம். நன்றாகுமா? ஆ்காது. நாறிப்மைாகும், 
அழுகிப்மைாகும். 
 இமைசுகிறிஸ்து அந்தப் சைண்ணிடத்தில் இரட்சிப்பைக 
குறித்து்தான் மைசுகிறார. ஆ்கமவ்தான் மராமருககு எழுதின 
நிருைத்தில், “அந்தப்ைடிமை ஆவிைானவரும் நமது ைலவீனங்களில் 
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நமககு உ்தவிசெய்கிறார. நாம் ஏறறைடி மவண்டிகச்காள்ள 
மவண்டிைதின்னச்தன்று அறிைாமலிருககிறைடிைால், 
ஆவிைானவர்தாமம வாககுக்கடங்கா்த சைருமூச்சு்கமளாடு 
நமக்கா்க மவண்டு்தல்செய்கிறார. ஆவிைானவர ம்தவனுபடை 
சித்்தத்தின்ைடிமை ைரிசுத்்தவான்்களுக்கா்க மவண்டு்தல் 
செய்கிறைடிைால், இரு்தைங்கபள ஆராய்நதுைாரககிறவர ஆவியின் 
சிநப்த இன்னச்தன்று அறிவார”(8:26-27) என்று சொல்லுகிறார. 
இது்தான் ்கரத்்தர ஒரு விசுவாசிககு பவத்திருககிற வாழகப்க. 
அவனுபடை வாழகப்கைானது ம்தவமனாடு ஒப்புரவாக்கப்ைட்டு, 
திரித்துவத்ம்தாடு ஐககிைம் ச்காண்டிருககிற வாழகப்கைா்க 
இருககிறது. இந்த இடத்தில் சஜைத்ப்தக குறித்து எவ்வளவு 
அழ்கா்க விவரிககிறார! எப்ைடி சஜபிக்கமவண்டுசமன்று நமககுத் 
ச்தரிைாது. ஆனால் இரட்சிக்கப்ைட்ட மனி்தனுபடை வாழகப்கயில் 
ஆவிைானவர வாெமா்க இருப்ைதினாமல, நாம் சஜபிககிற 
சைாழுது அவர பி்தாவினுபடை ்காரிைத்ப்த அறிநதிருககிற 
ைடிைால், “வாககுக்கடங்கா்த சைருமூச்சு்கமளாடு நமக்கா்க 
மவண்டு்தல்செய்கிறார”. நாம் சமய்ைாலுமம சஜபிககின்றசைாழுது 
திரித்துவத்ம்தாடு ஐககிைம் ச்காள்ளுகிமறாம். ‘நாம் பி்தாபவ 
மநாககி சஜபிககிமறாம், அவருபடை வலது ைாரிெத்தில் 
வீறறிககிற இமைசுகிறிஸ்து ்தம்முபடை ஜனங்களுக்கா்க ைரிநது 
மைசிகச்காண்டிருககிறார, நம்முபடை இரு்தைத்திமல ஆவிைானவர 
வாககுக்கடங்கா்த சைருமூச்சு்கமளாடு சஜபிககிறார’. இது ்தான் 
நம்முபடை சஜைத்திறகு நம்பிகப்க, அடித்்தளம். இது்தான் 
சஜைம். நாம் சஜபிக்க வருகிற மவபளயிமல திரித்துவத்தின் 
ைஙகிருககிறது. நம்முபடை இரு்தைத்ப்த ஆராய்நது ைாரப்மைாம். 
நம்முபடை வாழகப்கபை மொதித்துப்ைாரப்மைாம். நான் என்ன 
செய்துச்காண்டிருககிமறன்? என்னுபடை வாழகப்க எப்த 
மநாககி ந்கரநதுச்காண்டிருககிறது? இமைசுகிறிஸ்து அவளிடத்தில் 
இரட்சிப்பைக குறித்து்தான் மைசுகிறார. 
3. இமைசுகிறிஸ்து மைசின ்காரிைங்கபள, அவள் உல்கப் 
பிர்காரமா்கமவ புரிநதுச்காள்ளுகிறாள்:
 இரட்சிக்கப்ைடா்த ஒரு மனி்தன் அல்லது ஆத்துமா 
எல்லாவறபறயும், அ்தாவது ஆவிககுரிை ்காரிைங்கபளயும் 
உல்கப்பிர்காரமா்க, ெரீரப்பிர்காரமா்கத்்தான் ைாரப்ைான். அ்தறகு 
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ஏதுவா்கத்்தான் சிநதிப்ைான். ஏசனன்றால் நபடமுபறயில் 
அந்த ஆத்துமா இருளில்்தான் இருககிறது. இந்த உல்கத்தின் 
அதிைதிைானவன் மனக்கண்்கபளக குருடாககிப் மைாட்டதினாமல, 
மகிபமைான சுவிமெஷத்தினுபடை ஒளி நம் மனக்கண்்கபள 
பிர்காசிப்பிக்கப்ைடா்த ைடிககு மாறறி பவத்துள்ளான். ஆ்கமவ 
இரட்சிக்கப்ைடா்த ஒரு ஆத்துமா உன்ன்தமான ம்தவனுபடை 
்காரிைங்கபளயும் ெரீரப்பிர்காரமா்கவும், உல்கத்திறகு அடுத்்த 
்காரிைங்களா்கவும் ்தான் அது ைாரககும், அப்ைடி்தான் சிநதிககும். 
ஏசனன்று ம்கட்டால், “சஜன்மசுைாவமான மனுஷமனா ம்தவனுபடை 
ஆவிககுரிைபவ்கபள ஏறறுகச்காள்ளான்; அபவ்கள் அவனுககுப் 
பைத்திைமா்கத் ம்தான்றும்; அபவ்கள் ஆவிகம்கறறபிர்காரமாய் 
ஆராய்நது நி்தானிக்கப்ைடுகிறபவ்களான்தால், அபவ்கபள 
அறிைவுமாட்டான்”(1 ச்காரி 2:14) என்று மவ்தம் அழ்கா்க 
சவளிப்ைடுத்துகிறது. 
 ஆ்கமவ்தான் அந்த சைண் என்ன சொல்லுகிறாள் 
என்று ைாருங்கள். “அந்த ஸ்திரீ அவபர மநாககி: ஆண்டவமர, 
எனககுத் ்தா்கமுண்டா்காமலும், நான் இஙம்க சமாண்டுச்காள்ள 
வராமலுமிருககும்ைடி அந்தத் ்தண்ணீபர எனககுத் ்தரமவண்டும் 
என்றாள்” (மைாவான் 4:15). அவர என்ன சொல்லுகிறார, 
“நான் ச்காடுககும் ்தண்ணீபரக குடிககிறவனுகம்கா ஒருக்காலும் 
்தா்கமுண்டா்காது; நான் அவனுககுக ச்காடுககும் ்தண்ணீர 
அவனுககுள்மள நித்திை ஜீவ்காலமாய் ஊறுகிற நீரூறறாயிருககும் 
என்றார” (4:14). அவர ஜீவத் ்தண்ணீபரக குறித்துப் மைசுகிறார, 
ஆனால் அந்தப்சைண் என்ன சொல்லுகிறாள். “ஐைா அப்ைடினா 
அந்த ்தண்ணீபர எனககு ச்காஞ்ெம் ்தாங்க ஐைா. நான் இங்க 
்தண்ணீர எடுக்க வரமவண்டிை பிரச்ெபனமையில்பலமை” என்று 
ம்கட்கிறாள். அவள் ஏன் அப்ைடிக ம்கட்டாள்? அவள் ஏற்கனமவ 
ெமு்தாைத்ப்தவிட்டு மறற மனி்தர்கபளவிட்டு விலகி வாழந்தவள். 
்தன்னுபடை ைாவத்தினிமித்்தமா்க, ஊருககுப் ைைநது, மக்களுககுப் 
ைைநது, மக்களுபடை தூஷை வாரத்ப்த்களுககுப் ைைநது ்தன்பன 
விலககி வாழந்த சைண்ைவள். அவள் அதிமல ச்தாடரநது 
வாழமவ, இப்த அவளுககு ொ்த்கமா்கமவ ைைன்ைடுத்திக 
ச்காள்ளமவ ம்கட்கிறாள். இப்சைாழுது அந்த ்தண்ணீபரக 
சைறறுகச்காண்டால் நமககு இந்தப் பிரச்ெபன தீரநதுவிடும் என்று 
எண்ணினாள். நான் இனிமம இந்த மக்களுபடை மைச்சிறகு விலகி 
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இருக்கலாம், அவர்களுபடை ்கண்ஜாபட்களுககும், அவர்களுபடை 
இழிவான மைச்சிறகும் நாம் ்தப்பித்து, ்தன் வழியிமல ச்தாடரநது 
மைாய்கச்காண்டிருக்கலாம் என்று நிபனத்்தாள். இது்தான் சஜன்ம 
சுைாவமுள்ள மனி்தனுபடை நிபல. ்கரத்்தருபடை ்காரிைங்கபளயும் 
்தன் ைாவத்திறகு எதுவா்கவும், ்தன் சுைத்திறகு எதுவா்கவும் மாறறமவ 
அவன் முைறசிககிறான். 
 இன்பறககு முழு உல்கத்ப்தயுமம ைாருங்கள். எஙகு ஜனங்கள் 
மைாய்கச்காண்டிருககிறார்கள்? ெரீரப்பிர்காரமான ம்தபவ்களுக்கா்க 
மாத்திரமம இமைசுகிறிஸ்துபவ ம்தடிப்மைாகிறார்கள். அப்ைடிப்ைட்ட 
உைம்தெம் இருககும் இடங்களில்்தான்  கூட்டம் அதி்கமா்க 
இருககிறது. அவர ெரீரப்பிர்காரமான ம்தபவ்கபளப் பூரத்தி 
செய்கிறார, இல்பலசைன்று சொல்லவில்பல. அவர ம்தபவ்கபள 
இன்னச்தன்று அறிநது செய்கிறார. ஆனால் முககிைத்துவம் 
எ்தறகு ச்காடுக்கப்ைடுகிறது? இமைசுபவ நீ ஏறறுகச்காண்டால் 
்கடனில்பல. நீ சவறறிமைாடு வாழகப்கபை ்கடநதுசெல்லுவாய். 
அவபர நீ ஏறறுகச்காண்டால் விைாதியில்பல, வருத்்தமில்பல 
என்று மைாதிககிறார்கள். அஙகு்தான் கூட்டம் அபலமமாதுகிறது. 
இப்ைடிப்ைட்ட சிந்தபன்கள் எல்லாம் உல்கப்பிர்காரமானது. 
இமைசுகிறிஸ்து எ்தற்கா்க உல்கத்தில் வந்தார? இந்த உல்கத்தில் 
வாழுகிற வாழகப்கபை மமன்பமப்ைடுத்்த வந்தாரா? இந்த 
உல்கத்ப்த சிறந்த இடமா்க மாறற வந்தாரா? நாம் ைாரககிற இந்த 
உல்கம் இமைசுவின் இரண்டாம் வருப்கயிமல மடமடசவன்று 
சவநது உருகிப்மைாம். இந்த உல்கத்தில் அவர ஆத்துமாபவ 
இரட்சிக்கவந்தார. பிொசின் பிடியிலிருநது மீட்்கப்ைட்டு, ம்தவ 
வல்லபமயினாமல மீட்்கப்ைட்டு, புதிை வான்கமும், புதிை பவை்கமும் 
உண்டாகின்ற நாளுகச்கன்று, அந்த ஆத்துமாபவ இரட்சிக்க 
வந்தார. அவராமல இரட்சிக்கைடுகின்ற மனி்தன், அவருபடை 
அன்பு சநருககி ஏவுகின்ற்தாமல மறறவர்களுககு நன்பமைான 
்காரிைங்கபள செய்கிறான். ஆ்கமவ்தான் ்கரத்்தருபடை பிள்பள்கள் 
எவ்விடத்தில் இருந்தாலும், மறறவர்களுபடை நன்பமக்கா்க, 
அன்புக்கா்க எத்்தபனமைா முன்மனறறங்கபள செய்திருககிறார்கள். 
ஆனால் இபவ்கள் எல்லாவறறின் மநாக்கமும் என்னசவன்று 
ைாரத்்தால், இரட்சிப்பு்தான். ெந்ததி ெந்ததிைா்க மனி்தர்கள் இந்த 
உல்கத்தில் வாழும்ைடிைா்க, இமைசு இந்த உல்கத்திறகு வரவில்பல. 
ஆத்துமா இரட்சிக்கப்ைடமவண்டும் என்ை்தற்காமவ வந்தார. 
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 இந்த உல்கம் மூழகிகச்காண்டிருககிற ஒரு ்கப்ைல். 
“படடானிக என்ற ்கப்ைபலப் ைறறிக ம்கள்விப்ைட்டிருப்பீர்கள். அது 
பிரம்மாண்டமா்கவும், உறுதிைா்கவும், சைலம் ச்காண்ட்தா்கவும், 
விஞ்ஞான அடிப்ைபடயில் மூழ்கடிக்கப்ைடா்த ்கப்ைலா்க இருந்தது.  
அதில் மு்தல் ைைைசமன்று திரளான மக்கள் ைைணித்்தார்கள். 
ஆனால் உபறந்த ைனிப்ைாபறைானது அந்தக ்கப்ைபல ்கவிழத்துப் 
மைாட்டது. அதில் ைைணித்்த மக்கள் அதில் உள்ள எல்லாவறபறயும் 
ைாரத்து பிரம்மித்்தார்கள். ஆனால் ்கப்ைமலா மூழகிப்மைானது”. இந்த 
உல்கமும் இந்தக ்கப்ைபலப் மைான்மற உள்ளது. மூழகிகச்காண்மட 
இருககிறது. ஆனால் ஜனங்கள் உல்கத்தின் மமன்பமபைக குறித்து 
எண்ணி ஆச்ெரிைப்ைட்டு, உல்கத்தின் மாபைப் ைாரத்து மூழகிக 
ச்காண்மட இருககிறார்கள். இந்த உல்கம் சைால்லாங்கனுககுள் 
கிடககிறது. இந்த உல்கத்தின் மீதும், உல்கத்தில் உள்ளபவ்கள் 
மீதும் அன்புகூராதிருங்கள். ஏசனன்றால் இது பி்தாவினிடத்தில் 
இருநதுவரவில்பல என்று மவ்தம் எச்ெரிககிறது. ஆனால் நாம் 
இந்த உல்கத்தின் மீதும் உல்கத்தில் உள்ளபவ்கள் மீதும் அன்பு 
ச்காண்டு, இமைசுகிறிஸ்துவுககு மநரமில்பல என்கிமறாம். நம் 
வாழகப்கயில் எப்சைாழுதும் நமககு அைரா்த மவபல என்று 
வாழநதுச்காண்டிருககிமறாம். இது்தான் இரட்சிக்கப்ைடா்த 
மனி்தனுபடை சுைாவம். ஆ்கமவ்தான் இரட்சிக்கப்ைடா்த மனி்தன் 
ம்தவனுபடை ்காரிைங்கபள ்தன்னுபடை இச்பெயின்ைடியும், ்தன் 
சொந்த ைாவங்களுக்கா்கவும் மாறறிகச்காள்ள விருப்ைமுள்ளவானா்க 
இருககிறான். இந்த சைண் அப்த்தான் ம்கட்கிறாள். “அந்த 
்தண்ணீபர எனககு ச்காடுங்க ஐைா, நான் இஙகு வரமவண்டிை 
அவசிைமில்பல ஐைா”. ஆனால் அந்த மநரத்தில்்தான் கிருபை 
செைல்ைடுகிறப்த நாம் ைாரககிமறாம். ஆ்கமவ்தான் மவ்தம் 
சொல்லுகிறது கிருபையினால் மாத்திரமம இரட்சிப்பு. 
 அந்த சைண்ணின் நிபல உைரவறற நிபல. இஙகு ைார 
்தன்னுடன் மைசிகச்காண்டிருககிறார என்ைது கூட ச்தரிைா்த 
நிபலயில்்தான், “நான் இந்த கிைறறுககு ்தண்ணீரசமாள்ள வராமல் 
இருக்க வழிசெய்யுங்கள் என்கிறாள். நான் ைாவத்தில் ச்தாடரநது 
வாழ, என் வாழகப்கபை இலகுவாககிக ச்காடுங்கள்” என்று 
ம்கட்டுகச்காண்டிருககிறாள். அவளுபடை விண்ைம் இது்தான். 
அந்த இடத்தில் திரும்ைவும் இமைசுகிறிஸ்து ்தன்னுபடை கிருபைபை 
ைாராட்டுகிறார. அது்தான் கிருபை. என்ன சொல்லுகிறார என்று 
ைாருங்கள், ஒமரஒரு சொறசறாடபரத்்தான் மைசுகிறார.
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4. இமைசுவின் ச்தய்வீ்க சவளிப்ைாடு:
 “இமைசு அவபள மநாககி: நீ மைாய், உன் புருஷபன இஙம்க 
அபழத்துக ச்காண்டுவா என்றார. அ்தறகு அந்த ஸ்திரீ: எனககுப் 
புருஷன் இல்பல என்றாள். இமைசு அவபள மநாககி: எனககுப் 
புருஷன் இல்பலசைன்று நீ சொன்னது ெரி்தான். எப்ைடிசைனில், 
ஐநது புருஷர உனககிருந்தார்கள், இப்சைாழுது உனககிருககிறவன் 
உனககுப் புருஷனல்ல, இப்த உள்ளைடி சொன்னாய் என்றார” 
(மைாவான் 4:16-18). 
 இமைசு ்தன்னுபடை ச்தய்வீ்க ்தன்பமயிமல, ெ்கலத்ப்தயும் 
அறிந்தவரா்க ஒரு வெனத்ப்த்தான் சொல்லுகிறார, “நீ மைாய், உன் 
புருஷபன இஙம்க அபழத்துக ச்காண்டுவா”(மைாவான் 4:16) என்று 
்தான் சொல்லுகிறார. அ்தறகு அவள் என்ன சொல்லுகிறாள், “அ்தறகு 
அந்த ஸ்திரீ: எனககுப் புருஷன் இல்பல என்றாள்” (மைாவான் 4:17). 
அவள் இந்த இடத்திலும் முழு உண்பமபைச் சொல்லககிபடைாது. 
அவள் ைாதி உண்பமபைத்்தான் சொல்லுகிறாள். எனககுப் புருஷன் 
இல்பலசைன்று ்தான் சொல்லுகிறாள். ஆனால் ைாரிடத்தில் 
மைசிகச்காண்டிருககிறாள் என்று அவளுககு ச்தரிைவில்பல. 
ஆ்கமவ்தான் அவர ெரவ ஏ்காதிைத்திைம் உள்ளவரா்க, ெரவ 
ஞானமுள்ள ்கடவுளா்க, அவளுககு ஒமர ஒரு உைரபவத்்தான் 
ச்காடுககிறார. “இமைசு அவபள மநாககி: எனககுப் புருஷன் 
இல்பலசைன்று நீ சொன்னது ெரி்தான். எப்ைடிசைனில், ஐநது 
புருஷர உனககிருந்தார்கள், இப்சைாழுது உனககிருககிறவன் 
உனககுப் புருஷனல்ல, இப்த உள்ளைடி சொன்னாய் என்றார” 
(மைாவான் 4:17-18). இஙகு ெறறு சிநதித்துப் ைாருங்கள். ைாதி 
உண்பமபை சொல்லுகிற இந்தப் சைண்ணிடத்தில், அவபளக 
குறித்்த முழுக்காரிைத்ப்தயும் சவளிப்ைடுத்துகிறார. ைாவத்ப்தக 
குறித்்த உைரவு அஙகு ச்காடுக்கப்ைடுகின்றது. ஆ்கமவ்தான் 
உடமன அஙகு மாறறம் உண்டாகிறது. 
 ஏசனன்று ம்கட்டால், இமைசு ்தம் வாரத்ப்தயில் என்ன 
சொல்லுகிறார என்று ைாருங்கள், “ஆவிமை உயிரப்பிககிறது, 
மாம்ெமானது ஒன்றுககும் உ்தவாது; நான் உங்களுககுச் சொல்லுகிற 
வெனங்கள் ஆவிைாயும் ஜீவனாயும் இருககிறது” (மைாவான் 6:63). 
இது்தான் அந்த சைண்ணினிடத்தில் நடககிறது. இமைசு அந்த 
சைண்ணிடத்தில் மைசின வாரத்ப்த ‘ஆவிைாயும் ஜீவனாயும்’ 
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அஙகு செைல்ைடுகிறது. அந்த சைண்ணினுபடை இரு்தைம் 
ைாவ உைரவினாமல குத்்தப்ைடுகின்றது. ஆ்கமவ்தான் அடுத்்தா்க 
அவள் மைசுகிற வாரத்ப்த ்கடவுபளக குறித்்தா்க இருககிறது. 
இ்தறகு முன்வபரககும் ்தண்ணீர பிரச்ெபனபைக குறித்து 
மைசினாள். ஆனால் இப்சைாழுது அவள் என்ன சொல்லுகிறாள் 
என்று ைாருங்கள். “அப்சைாழுது அந்த ஸ்திரீ அவபர மநாககி: 
ஆண்டவமர, நீர தீரக்க்தரிசி என்று ்காண்கிமறன். எங்கள் 
பி்தாக்கள் இந்த மபலயிமல ச்தாழுதுச்காண்டுவந்தார்கள்; நீங்கள் 
எருெமலமிலிருககிற ஸ்்தலத்திமல ச்தாழுதுச்காள்ளமவண்டும் 
என்கிறீர்கமள என்றாள்”. அவள் இப்சைாழுது எப்தக குறித்துப் 
மைசுகிறாள்? ்கரத்்தபர ஆராதிப்பைப்தக குறித்துப் மைசுகிறாள். 
ைாவத்ப்தக குறித்்த உைரவு அவளுககுக ச்காடுக்கப்ைட்ட 
உடமன, ம்தவனுபடை ்காரிைங்கபளத் ம்தடுகிறாள். ைாவத்ப்தக 
குறித்்த உைரவு எஙகு ச்காடுக்கப்ைடுகின்றம்தா, அஙகு்தான் 
மனநதிரும்பு்தல் நபடசைறுகிறது. ஆ்கமவ்தான் அவளுபடை 
சிந்தபன ம்தவன் ைக்கமா்க திரும்பிைப்த நாம் ைாரககிமறாம். 
நான் எப்ைடி ்கரத்்தபர ச்தாழுதுச்காள்ளமவண்டும் என்று 
ம்கட்கிறாள். “நாங்கள் ெமாரிைர இந்த ச்கரிசீம் மபலயிமல ்தான் 
ஆராதிப்மைாம். ஆனால் நீங்கள் யூ்தர்கள், எருெமலமிமல ்தான் 
ஆராதிக்கமவண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்கள்”. நான் எஙம்க மைாய் 
இந்த ம்தவபன ஆராதிப்ைது? என்று ம்கட்கிறாள். இப்மைாது 
ைாபரத் ம்தடுகிறாள் அவள்? ம்தவபனத் ம்தடுகிறாள். ைாவத்ப்தக 
குறித்்த உைரவு, ஆவிைானவர அவள் உள்ளத்தின் ஆழத்திமல 
ச்காடுத்்த்தாமல, ம்தவபன ம்தட ஆரம்பிககிறாள். இது்தான் 
கிருபை. ஒரு மனி்தனுபடை இரு்தைத்திமல ம்தவபனக குறித்்த 
உைரவு ச்காடுக்கப்ைடுகின்றது. இ்தறகு முன்புவபர அவளிடத்தில் 
அந்த உைரவு இல்பல. ஆனால் இப்சைாழும்தா ம்தவபனக 
குறித்து சிநதிக்க ஆரம்பித்துவிட்டாள். ்காரைம், ைாவத்ப்தக 
குறித்து அவர ்கண்டித்து உைரத்தின வாரத்ப்த. 
 இமைசு அவளின் ைாவத்ப்தக குறித்து உைரத்தினமைாழுது,  
நாங்கள் எஙம்க சென்று இந்த ம்தவபன ஆராதிப்ைது? என்று 
ம்கட்கிறாள். ்காரைம் ெமாரிைர்கள் மமாமெயின் ஐநது 
புத்்தங்கபள மாத்திரம் அடிப்ைபடைா்கக ச்காண்டு ச்கரிசீம் 
மபலயிமல ஆராதித்து வந்தார்கள். ஆனால் இஸ்ரமவலர்கள் முழு 
சவளிப்ைாடும் (ைபழை ஏறைாடு) ச்காண்டு, அ்தாவது மமாமெயின் 
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புத்்த்கமும், தீரக்கத்்தரிசி்களின் ஆ்கமங்கள் எல்லாவறபறயும் 
ஆராய்நது எருெமலபமத் ச்தரிவுசெய்து ம்தவபன ஆராதித்்தார்கள். 
அ்தனால் ்தான் இந்த பிரிவிபன வந்தது. ஆனால் அந்த 
இடத்தில் இமைசுகிறிஸ்து என்ன சொல்லுகிறார? அவர என்ன 
சவளிப்ைடுத்துகிறார? ்கடவுள் ைார என்ைப்த சொல்லுகிறார. 
“அ்தறகு இமைசு: ஸ்திரீமை, நான் சொல்லுகிறப்த நம்பு, நீங்கள் 
இந்த மபலயிலும் எருெமலமிலும் மாத்திரமல்ல, எஙகும் பி்தாபவத் 
ச்தாழுதுச்காள்ளுங்காலம் வருகிறது. நீங்கள் அறிைா்தப்தத் 
ச்தாழுதுச்காள்ளுகிறீர்கள்; நாங்கள்(யூ்தர்கள்) அறிநதிருககிறப்தத் 
ச்தாழுதுச்காள்ளுகிமறாம்; ஏசனன்றால் இரட்சிப்பு யூ்தர்கள்  
வழிைாய் வருகிறது” (மைாவான் 4:21-22) என்று சொல்லுகிறார. 
இந்த இடத்தில் நாங்கள் என்று சொல்லுவது யூ்தர்கபள குறிககிறது. 
எங்களிடத்தில் முழு சவளிப்ைாடும் இருப்ைதினால், நாங்கள் ைாபர 
ச்தாழுதுச்காள்ளுகிமறாம், எப்ைடி ச்தாழுதுச்காள்ளுகிமறாம் 
என்றும், அப்த பிரமாைங்களின் அடிப்ைபடயில் செய்கிமறாம் 
என்று சொல்லுகிறார. 
 இமைசு அப்த சொல்லி முடித்துவிட்டு, புதிை 
உடன்ைடிகப்கயின் ்காரிைத்ப்த சவளிப்ைடுத்துகிறார 
ைாருங்கள். “ஏசனன்றால் இரட்சிப்பு யூ்தர்கள் வழிைாய் 
வருகிறது. உண்பமைாய்த் ச்தாழுதுச்காள்ளுகிறவர்கள் பி்தாபவ 
ஆவிமைாடும் உண்பமமைாடும் ச்தாழுதுச்காள்ளுங்காலம் வரும், 
அது இப்சைாழும்த வநதிருககிறது;” (மைாவான் 4:22-23) என்று 
சொல்லுகிறார. அவருபடை ைாடு்கள், மரைம், உயிரப்பின் பின்ைா்க 
ம்தவபன ஸ்்தலத்திமல ச்தாழுது ச்காள்ளுகிற ஆலைம் நீக்கப்ைடும் 
என்கிறார. ஏசனனில் ஆலைம் இருந்தது எ்தற்கா்க? மனி்தனுககும் 
ம்தவனுககும் இபடயிமல பிளவு இருந்ததினால் ஆலைம் இருந்தது. 
அந்த பிளவு நீக்கப்ைட மைாகிறது, ைாவ மன்னிப்பு வரப்மைாகிறது. 
ம்தவ ஆவிைானவர விசுவாசி்களினுபடை இரு்தைத்திமல வாழ 
வரப்மைாகிறார, நீங்கள் ம்தவனுபடை ஆலைமா்க மாறப்மைாகிறீர்கள். 
உங்கள் ெரீரங்கபள ஜீவைலிைா்க ஒப்புகச்காடுத்து வாழுகிற ்காலம் 
வரும். இந்த வாழகப்கபைத் ்தான் நான் உனககு ச்காடுககிமறன் 
என்ற ்தம்பமக குறித்்த ெத்திைங்கபள அந்த இடத்தில் 
அவர மைசுகிறார. “ம்தவன் ஆவிைாயிருககிறார, அவபரத் 
ச்தாழுதுச்காள்ளுகிறவர்கள் ஆவிமைாடும் உண்பமமைாடும் 
அவபரத் ச்தாழுதுச்காள்ளமவண்டும் என்றார” (4:24) என்று ்தம்பம 
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குறித்்த ெத்திைத்ப்த கூறிை உடமன, அவள் என்ன சொல்லுகிறாள் 
என்று ்கவனியுங்கள், “கிறிஸ்து என்னப்ைடுகிற மமசிைா வருகிறார 
என்று அறிமவன், அவர வரும்மைாது எல்லாவறபறயும் நமககு 
அறிவிப்ைார என்றாள்” (4:25). இப்மைாது ைாபரக குறித்து 
மைசுகிறாள் என்று ைாரத்தீர்களா! உல்க இரட்ெ்கபரக குறித்துப் 
மைசுகிறாள். நான் மமசிைாபவக குறித்து ம்கள்விப்ைட்டிருககிமறன் 
என்று சொல்லுகிறாள். இப்சைாழுது அவளுபடை ஆத்துமா எஙகு 
வழிநடத்்தப்ைடுகிறது? இமைசுகிறிஸ்து ்தம்முபடை கிருபையினாமல 
அவபள ம்தவன் ைக்கமா்க வழிநடத்திக ச்காண்டிருககிறார. 
ைாவத்ப்தக குறித்து உைரத்தின சைாழுது ம்தவபனத் ம்தடுகிறாள், 
இரட்சிப்பைக குறித்து அவர மைசினசைாழுது, அவள் இரட்ெ்கபரத் 
ம்தடுகிறாள். என்பன இரட்சிககிற ம்தவன் ைார? என்று 
ம்தடுகிறாள். அப்சைாழுது இமைசு சொல்லுகிறார, “உன்னுடமன 
மைசுகிற நாமன அவர என்றார” (மைாவான் 4:26). 
 ஒரு ஆத்துமாவில் இரட்ெ்கர ைார என்ைப்த ைார 
விளங்கப்ைண்ை முடியும்? ம்தவககிருபையினாமல ம்தவன்்தான் 
அந்த ஆத்துமாவிறகு ்தன்பன சவளிப்ைடுத்்தமவண்டும். 
இமைசுகிறிஸ்து்தான் ஒரு ஆத்துமாவில் ்தான் ைார என்ைப்த 
விளங்கப்ைண்ணுகிறார. அந்த உைரத்து்தல் இல்லமால் ஒரு 
ஆத்துமா ்தானா்க ம்தவபனத் ம்தடாது. இமைசு ்தன்பன அந்த 
சைண்ணிறகு சவளிப்ைடுத்தின மநரத்தில், அந்தப் சைண்ணினுபடை 
வாழகப்க மாறறப்ைடுகின்றது. அதுவபரககும் ெமு்தாைத்தில் 
புறக்கணிக்கப்ைட்டு, ஜனங்களுககு ைைநது வாழநதுச்காண்டிருந்தாள். 
ஆனால் இப்சைாழுது குடத்ப்த அஙம்கமை பவத்துவிட்டு ஊருககுள் 
ஓடுகிறாள். ொட்சிைா்க மாறறப்ைடுகிறாள், இமைசுகிறிஸ்துவுககு 
ொட்சிைா்க மாறறப்ைடுகிறாள். அவள் மூலமா்க அமந்கர 
அவரிடத்தில் விசுவாெம் பவத்்தார்கள் என்று ைாரககிமறாம், 
மமலும் அந்த ஊரமக்கமள மநரடிைா்க அவபர ெநதித்து 
அமந்கர விசுவாசி்களா்க மாறுகிறார்கள். இது்தான் கிருபையினால் 
உண்டாகும் இரட்சிப்பும், அ்தன் விபளவா்க உண்டாகின்ற 
வாழகப்கயும். இந்த வாழகப்கபைக குறித்து்தான், “இப்ைடியிருக்க, 
ஒருவன் கிறிஸ்துவுககுள்ளிருந்தால் புதுச்சிருஷடிைாயிருககிறான்; 
ைபழைபவ்கள் ஒழிநது மைாயின, எல்லாம் புதி்தாயின” (2 ச்காரி 
5:17) என்று மவ்தம் சொல்லுகிறது. 
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 இப்சைாழுது இந்த சைண்ணின் நிபலபைப் ைாருங்கள். 
இப்சைாழுது அவள் ைபழை மனுஷி கிபடைாது. ைாருககு ைைநது 
மதிை மவபளயிமல ்தண்ணீரசமாள்ள வந்தாமளா, அவர்கபள 
மநாககி ஓடுகிறாள். “நான் மமசிைாபவக ்கண்மடன் வநது 
ைாருங்கள், என்பனககுறித்து எல்லாமம சொன்னாரு” என்று 
ப்தரிைமா்கப் மைசுகிறாள். ்தன் ைாவத்ப்தக குறித்து எந்தவி்தமான 
உைரவும் இப்சைாழுது அவளிடத்தில் இல்பல. அவள் ்தன் 
ைாவத்திறகு இரட்சிப்பை சைறற சைண்ைா்க அந்த இடத்திறகு 
சென்று மைசுகிறாள். “எப்ைடியிருந்த என்பன இப்ைடி மாறறினார” 
என்று மைசுகிறாள். அவளின் வாரத்ப்தபைக ம்கட்டு அமந்கர 
அவரிடத்தில் வநது விசுவாெம் பவத்்தார்கள் என்று மவ்தம் 
சொல்லுகிறது. ஆ்கமவ்தான் இந்த இடத்தில் ைாரககிமறாம் 
கிருபையினால் மாத்திரமம இரட்சிப்பு என்று. ஏசனன்றால் 
்கரத்்தர்தான் மு்தலாவது நம்பமத் ம்தடி வருகிறார. ொ்தாரை 
மனி்தன் சுைாவப்ைடி ்கரத்்தபர ம்தடமுடிைாது. 
 நாம் நம்பமமை ஆராய்நது ைாரப்மைாம். மநரம் 
கிபடககும்சைாழுது எந்த அளவிறகு ்கரத்்தருபடை 
்காரிைங்களில் செலவிடுகிமறாம்? நம்முபடை மநரங்கள் எஙம்க 
செலவிடப்ைடுகின்றது? ்கரத்்தருபடை மவ்தத்ப்த வாசிப்ைதிலும், 
திைானிப்ைதிலும் நம்முபடை ஆரவம் எந்த அளவிறகு இருககிறது? 
இது்தான் சுைாவப்ைடிைான மனி்தன். அந்த மனி்தனில் ம்தவக 
கிருபையில்பல என்று சொன்னால் ம்தவபனத் ம்தடமுடிைாது. 
அப்ைடிைானால் நம்பம எப்ைடி இரட்சித்துக ச்காள்ளமுடியும்? 
இமைசுகிறிஸ்து கிருபை ைாராட்டினால் மட்டுமம முடியும். 
அவர்தான் அந்த விருப்ைத்ப்தயும் வாஞ்பெபையும் ச்காடுககிறார. 
அம்தமைாலத்்தான், மனநதிரும்பு்தல், அ்தாவது ைாவத்ப்தக 
குறித்்த உைரவு ம்தவனால்்தான் ச்காடுக்கப்ைடுகின்றது. அந்த 
உைரவு ஒரு ஆத்துமாவிறகு வரும்சைாழு்தான் அந்த ஆத்துமா 
ம்தவபனத் ம்தடுகின்ற உைரபவ அபடகிறது. அப்ைடி அந்த 
ஆத்துமா ம்தவபனத் ம்தடி ஆராதிககும் சைாழுது்தான் ்கரத்்தர 
அந்த ஆத்துமாவிறகு ்தன்பன சவளிப்ைடுத்திக ச்காண்மட 
இருககிறார. ஏசனன்று ம்கட்டால், “ம்தவஞானத்துகம்கறறைடி 
உல்கமானது சுைஞானத்தினாமல ம்தவபன அறிைாதிருகப்கயில், 
பைத்திைமா்கத் ம்தான்றுகிற பிரெங்கத்தினாமல விசுவாசி்கபள 
இரட்சிக்கத் ம்தவனுககுப் பிரிைமாயிறறு” (1 ச்காரி 1:21) என்று 
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மவ்தம் சொல்லுகிறது. ஆத்துமா ம்தவபனத் ம்தடி ஆலைத்திறகு 
வரும்சைாழுது மவ்த வாககிைங்கள் மூலமா்க, பிரெங்கத்தின் 
மூலமா்க ம்தவ ஆவிைானவர அந்த ஆத்துமாவிமல கிரிபை செய்து 
மைசுகிறார. மவ்த வாககிைங்கள் மூலமா்க இரட்சிப்பைக குறித்துப் 
மைசுகிறார. 
 இன்பறககு நாம் ்கரத்்தபர எ்தற்கா்க ம்தடுகின்மறாம்? 
இமைபவ நாம் எ்தற்கா்கத் ம்தடுகிமறாம்? “நீங்கள் 
அறபு்தங்கபளக ்கண்டதினால் அல்ல, நீங்கள் அப்ைம் புசித்துத் 
திருப்திைானதினாமலமை என்பனத் ம்தடுகிறீர்கள் என்று 
சமய்ைா்கமவ சமய்ைா்கமவ உங்களுககுச் சொல்லுகிமறன்” 
(மைாவான் 6:26) என்று அவர திரள்கூட்ட மக்கபளப் ைாரத்து 
இப்ைடி்தான் சொல்லுகிறார. இமைசுபவ இவ்வி்தமா்க ம்தடுகிற 
கூட்டம்்தான் இன்று இருககிறது. ெரீரப் பிர்காரமான ம்தபவ்கள் 
நிபறமவறறினதினால் அவபரத் திரள் கூட்டமான மக்கள் 
ம்தடிப்மைாகிற மவபளயிமல, ம்தவன் ைாபர கிருபையினாமல 
அபழககிறாமரா, அவர்கள் அவருபடை ெத்திைத்ப்த 
நாடிப்மைாகிறார்கள். இது எல்லாக ்காலத்திறகும் சைாருநதும். 
ெரீரப் பிர்காரமா்க ம்தவபனத் ம்தடுகிற ஆத்துமா ைாதி வழியிமல 
மைாய்விடும். ஆனால் ம்தவ ஆவியினாமல உைரத்்தப்ைட்டு, 
ெத்திைத்ப்த வாஞ்சிககிற உயிரப்பிக்கப்ைட்ட ஆத்துமா: 
“அத்திமரம் துளிரவிடாமறமைானாலும், திராட்ெச்செடி்களில் ைழம் 
உண்டா்காமறமைானாலும், ஒலிவமரத்தின் ைலன் அறறுப்மைானாலும், 
வைல்்கள் ்தானிைத்ப்த விபளவிைாமறமைானாலும், கிபடயில் 
ஆட்டுமநப்த்கள் மு்தலறறுப்மைானாலும், ச்தாழுவத்திமல மாடு 
இல்லாமறமைானாலும், நான் ்கரத்்தருககுள் மகிழச்சிைாயிருப்மைன், 
என் இரட்சிப்பின் ம்தவனுககுள் ்களிகூருமவன்” (ஆைகூக 3:17-
18) என்று சொல்லும். இன்னுமா்க அந்த ஆத்துமா சிலுபவயில் 
அபறைப்ைட்டாலும், ம்தவபன மநாககிமை ைைணிககும். இது்தான் 
கிருபையினால் இரட்சிக்கப்ைட்ட ஆத்துமா. ெத்திைத்ப்தச் 
சிநதித்துப்ைாருங்கள். 
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