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நன்றி!!! 
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1 என்னுவைய பவா்ததிற்கு நவான் பபவாதுமவான அளவிற்கு 
துக்கபபைவா்த்தவால் என்னவால் மனநதிரும்ப முடியவில்வலை. 

பவா்தவ்த உணர ப்ண்டிய அளவிற்கு நவான் உணரவில்வலை.

2 மனநதிரும்பு்்தற்கு நவான் விரும்புகிபேன். ஆனவால் சிலை 
சமயஙகளில் என் இரு்தயம் மிகக் கடினமவாக உள்ளது.

3 நவான் பபவாதுமவான அளவிற்கு நல்லை்னில்வலை என்ப்தவால் 
கிறிஸ்துவிைம் நவான் திரும்ப முடியவில்வலை.

4 இரட்சிபபுக்கவாக நவான் த்தவாைரநது தெபிதப்தன், ஆனவால் 
இது்வர ஒன்றுபம நிகழவில்வலை. 

5 கிறிஸ்்த்னவாக நவான் மவாே விரும்புகிபேன். ஆனவால், 
கிறிஸ்்த் ்வாழ்வு என்பது மிக கடினமவானதும், 

அதிகமவான்ற்வே இழக்க பநரிடும் என எண்ணுகிபேன்.

6 நவான் அதிகமவான பவா்திற்குள்ளவாக இருபப்தவால், என்னவால் 
மனநதிரும்பி மனமவாற்ேமவைய முடியவில்வலை.

7 என்னுவைய சநப்தகத்தவால் நவான் கிறிஸ்துவ் 
கண்டுதகவாள்ள முடியவில்வலை.

8 ப்்தவாகம ரீதியவான இரட்சிபபு மிக சுலைபமவாக இருபப்தவால் 
என்னவால் சுவிபசஷதவ்த நம்ப முடியவாமல், கிறிஸ்துவின் 

பக்கம் திரும்ப முடியவாமலுமுள்ளது.

9 என்னவால் மனமவாற்ேமவைய முடியவில்வலை. கவாரணம், 
இ்தற்கு கவாலைம் கைநது விட்ைதுத்தன்று எண்ணுகிபேன்.

10 என்னுவைய தெபஙகளுக்கு ப்த்னவால் 
பதிலைளிக்கக்கூடும் என்று நவான் எண்ணவா்த்தவால் நவான் 

மனமவாற்ேமவையவாமல் இருக்கிபேன்.

ப�ாருள்டக்கம்
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 கிறிஸ்தவ மனமாற்றத்்த அ்ைய 
விரும்புகி்றவர்களுக்கும், அவர்கள் சந்திக்கின்ற சில 
பிரசச்ன்களுக்கும் உ்தவுவத்த இசசிறு புத்த்கததின 
த�ாக்்கமாகும். ஒருதவ்ை நீங்களும் மமயயாரவமுள்ை 
த்தடுகி்றவரா்க இருந்து, இரடச்கராகிய இதயசுவின 
பக்்கம் மனந்திரும்புவ்தறகும், உங்கைது இரடசிப்புக்கு 
அவர மீது �ம்பிக்்்க ் வப்ப்தறகும், சில பிரசச்ன்கள் 
உங்களுக்கு ்த்ையா்க இருக்்கலாம். அலலது ஒருதவ்ை 
உங்கைது பாவ மனனிப்புக்்கா்க, புதிய வாழக்்்க 
வாழவ்தறகு ஆணைவரிைம் மெபம் மசயது அ்தறகு 
பதில கி்ைக்்கா்ததினால அ்தறகு முயறசி மசயவ்்த 
நிறுததியிருக்்கலாம்.

தேடுகிறவர்களின் பிரச்சனை

z

“பகளுஙகள், அபதபவாழுது உஙகளுக்கு தகவாடுக்கபபடும், 
ப்தடுஙகள் அபதபவாழுது கண்ைவைவீரகள்; ்தட்டுஙகள் 

அபதபவாழுது உஙகளுக்குத திேக்கபபடும்” (லூக்கவா 11:9).
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1. என்னுடைய பாவத்திற்கு நான் பபாதுமான அளவிற்கு 

துக்கபபைாததால் என்னால் மனந்திருமப முடியவில்டலை. 

பாவத்டத உணர பவண்டிய அளவிற்கு நான் உணரவில்டலை.

 த்தடுகி்றவர்கள் மபாதுவா்கதவ, அவர்கைது 
பாவ மனனிப்பிற்கா்க, அ்வ்கள் மசய்த எலலாப் 
பாவங்களுக்்கா்க மி்க அதி்க அைவில ஆழமான 
வருத்தம் அலலது தவ்த்ன அ்ைய தவணடுமமனறு 
எணணுகி்றார்கள். ஆனால, த்தவன இப்படிப்படை 
தவ்த்ன்யதயா, மி்கவும் உணரசசி வசப்படுகின்ற 
வருத்தத்்ததயா த்கட்கவில்ல. த்தடுகி்றவர்கைா்க 
இருக்கின்ற ஒரு சிலர, மு்தலாவது மனந்திரும்பும் தபாது, 
்தங்கைது பாவததிற்கா்க அதி்க அைவில உணரந்து, 
உணரசசி வசப்படுவது உண்ம்தான. ஆனால எலலாரும் 
அப்படியலல! உண்மயா்க மனந்திரும்பியிருக்கி்ற 
அத�்கர, ்தங்கள் மன்தைவில பாவத்்த குறித்த்தான 
ம்தளிவு அ்ைந்தும், அ்தன ஆழமான உணர்வ 
பி்றகு ்தான அ்ைகி்றார்கள். நீங்கள் இழந்து 
தபானவர்கமைனறும், பாவததின பிடியிலிருக்கிறீர்கள் 
எனறும், ஆக்கி்னத தீரப்புக்குடபடைவர்கள் எனறு 
உணரந்தீர்கைானால, நீங்கள் த்தவனிைமா்கத திரும்பி 
மனந்திரும்ப தவணடும். த்தவனு்ைய வாரத்்த 
இவ்வி்தமா்கக் கூறுகி்றது, “அப்மபாழுது அவர்கள் 
்தாங்கள் குததின என்ன த�ாக்கிப் பாரதது, எனக்்கா்கப் 
புலம்பி” (ச்கரியா 12:10). தவறுவழியில பாரக்கும்தபாது, 
த்தடுகி்றவர உண்மயா்க மனந்திரும்பி இரடச்கர 
மீது �ம்பிக்்்க ்வதது ்தனனு்ைய பாவததிற்கா்க 
ஆணைவர ்தாங்க முடியா்த தவ்த்ன்ய சகித்தார 
எனறு அடிக்்கடி ்தங்கள் வாழக்்்கயிலும் இரு்தயததிலும் 
உணரந்து, உணரவு்கள் உணரவ்ைந்து, அவமானததில 
அவர்களு்ைய இரு்தயம் ்க்ரந்து, அவர மசயது 
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முடித்த ்காரியததிற்கா்க கிறிஸதுவுக்கு அவர்கள் �னறி 
கூறுவார்கள். 

 சில சமயததில மக்்கள் நீணை ்காலததிறகும் பி்றகு 
ஆணைவரிைம் வருவார்கள். ஒருதவ்ை, ்தயஙகி 
பின த�ாக்கிச மசனத்றா இருக்்கலாம். ்காரணம் 
உல்கதத்தாடுள்ை அவர்கைது பி்ணப்பு, இவர்கள் 
உண்மயா்கதவ மனந்திரும்ப விரும்புகின்ற ்தருணததில 
இவர்களு்ைய உணரவு்கள் முழுவதும் ஊக்்கமிழந்து 
(அவமானதம) அ்வ்களின ்காரணங்களில ஒன்றா்க 
இருக்கின்ற வி்ைவாய இருக்்கலாம். இப்படி ஒருதவ்ை 
உங்களில ஏறபடைால, உங்கள் மன்தைவிலாவது 
நீங்கள் மனந்திரும்பி, நீங்கள் கிறிஸதுவிைம் வரும்தபாது 
உங்கைது உணரவு்கள் ஆழமா்க மபாஙகி ஆணைவருக்கு 
�ான ்கைனாளிமயனறு அவருக்கு �னறி மசலுத்த 
முடியும். 

மனந்திருமபுவதற்்கான  வழிமுடை்கள்: 

 நீங்கள் மனம் திரும்பும்தபாது சரியான மனப்பக்குவம் 
உ்ையவரா்க இருகிறீர்கைா? எனறு பாரததுக் 
ம்காள்ை தவணடும். கீதழ ம்காடுக்்கப்படடுள்ை சில 
வழிமு்்ற்கள் மனந்திரும்புவ்தற்கான தவ்தததிலுள்ை 
சில உ்தாரணங்கள்.

அ. மனந்திரும்பு்தல எனபது உறுதியற்ற அலலது 
மபாதுவான அடிப்ப்ையில வரக்கூைாது. ஆனால 
உங்கைது மு்தன்மயான பாவங்க்ை த்தவனுக்கு 
முனபா்க நீங்கள் அறிக்்்கயிை தவணடும்.

ஆ. உன்ன, நீதய த்தவனுக்கு முனபா்க 
அைங்கா்தவமனனறும், பாவததின ்காரணமா்க 
வழிவிலகிப் தபானவமனனறும், த்தவனின அைவினபடி 
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வாழுகி்றவனா்க இலலாமல, அடிக்்கடி விழுகி்றவன 
எனறும் உணர தவணடும். 

இ. உனனு்ைய இரு்தயததில உள்ை பாவததிலிருந்தும், 
நீ மசய்த பாவததிலிருந்தும் மனந்திரும்ப தவணடும். 
அ்வ்கள் மபரு்ம, சுய�லம், ்தனனலம், இசசிக்கி்ற 
விருப்பம், அருவருப்பான ப்்க எணணஙம்காணை 
மனப்பான்ம மறறும் அத�்க பாவங்கள் இரு்தயததிதல 
ஆழமாய பதிந்திருக்கின்றன. 

ஈ. நீ மபரு்ம ம்காள்கி்ற எந்்தமவாரு �லல 
்காரியங்களும், த்தவனு்ைய பார்வயில 
அைவிடும்தபாது அது தீ்மயான்தா்கவும், பாவத்தால 
்க்்றபடுத்தப்படை்தா்கவும் உள்ைது எனறு ஒப்புக் 
ம்காள்ை தவணடும்.

உ. த்தவனு்ைய ஆசீரவா்தம் என வாழக்்்கயில த்த்வ 
எனப்தன அடிப்ப்ையில உன பாவமனனிப்பிற்கா்க 
மனந்திரும்பாமல, ஒருதவ்ை இ்தற்கா்கவும் 
மனந்திரும்பினாலும், இது குறிக்த்காைா்க இலலாமல, 
உண்மயான மனமாற்றம் த்த்வமயனறும் ்கடைாயம் 
உணர தவணடும்.

ஊ. த்தவனுக்கு முனபா்க பாவமனனிப்்ப மபரும்தபாது, 
்தாவீது ராொ்வ தபால த்தவரீர ஒருவருக்த்க 
விதரா்தமா்க �ான பாவஞமசயது, உமது ்கண்களுக்கு 
முனபா்க மபாலலாங்கான்்த �ைப்பிதத்தன எனறு 
அறிக்்்கயிை தவணடும். சில த�ரங்களில ெனங்கள் 
்தங்களு்ைய பாவங்க்ை பி்றர அறிவதினால மபரும் 
தி்்கப்புக்கு உள்ைாகி்றார்கள். �ாம் த்தவனுக்கு 
விதரா்தமா்க பாவம் மசயது விடதைாம் எனபத்த 
�ம்மு்ைய வருத்தமாய இருக்்க தவணடும்.
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எ. உன்ன நீதய உன ஆளு்்கயிலிருந்து விடுபடடு, 
உன ஆணைவராகிய கிறிஸதுவின ராஜயததிறகு 
உன வாழக்்்க்ய முழு்மயா்க ஒப்புக்ம்காடுதது, 
அவரின எலலா ்காரியததிறகும் கீழப்படிய உன்ன 
அரப்பணிக்்க தவணடும்.

 உங்களு்ைய உணரவு்கள் இனனும் ஆழமான 
பாதிப்்ப ஏறபடுததியிருந்்த தபாதும் உண்மயான 
மனந்திரும்பு்தல தமறகூறின எலலாவற்்றயும் 
முழுமனதுைன த்தவனுக்கு முனபா்க மவளிப்படுத்தக் 
கூடும். நீங்கள் மனந்திரும்புவ்தறகு முனபா்க 
பாவததிற்கா்க மி்கப் மபரிய அைவில அ்தன துக்்கத்்த 
உணர ்காததுக் ம்காணடிருந்்தால, நிததியததிறகுமா்க 
நீங்கள் ்காததுக் ம்காணதையிருக்்க தவணடும். ஏமனனில, 
த்தடுகி்றவர்களில அத�்கர ஆழமான உணர்வ 
மனந்திரும்பு்த்ல மபற்றபி்றகு ்தான அ்ைகி்றார்கதை 
்தவிர, அ்தறகு முனப்தா்க அலல. த்தவன மூலமா்க 
மப்றப்படை பாவததிற்கான எசசரிப்்பப் மபற்றவுைன 
அ்தறகு நீ மனந்திரும்ப மசயலபை தவணடும். ்காரணம் 
பாவததிற்கா்க நீ அதி்க அைவில மனக்்கசப்பு அ்ைய 
தவணடும் என த்தவன த்கட்கவில்ல. மா்றா்க, 
பாவததிற்கான அறிவிலிருந்து மனந்திரும்ப தவணடும் 
எனத்ற அவர எதிரபாரக்கி்றார.

 ஆ்கதவ, பாவததிற்கான அதி்க உணர்வ 
இனனும் மப்றவில்ல என்ற சாக்குதபாக்கு கூறி, 
மனந்திரும்புவ்தறகு ்தாம்தப்படுத்தாத்த. உனனில 
இருக்கின்ற உணரதவாடு த்தவனிைம் மசனறு 
உனனு்ைய பாவத்்தயும் �ம்பிக்்்கயின்ம்யயும் 
அறிக்்்கயிடடு, மனந்திரும்பி நீ மசய்த ஒவ்மவாரு 
மசயலுக்்கா்கவும் உன்னப் பறறி விழிப்புணரவு 
அ்ைய ்கைவுளிைம் த்கள். 
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2. மனந்திருமபுவதற்கு நான் விருமபுகிபைன். ஆனால் என் 

உணர்வு்கள் பாவத்டதக குறித்து பதடவயான அளவிற்கு 

வருத்தமடையவில்டலை என்பது பிரச்சடனயல்லை. சிலை ்சமயங்களில் 

என் இருதயம மி்கவும ்கடினமா்க உள்ளது. 

 தமற்கணை வாக்கியம் நீங்கள் ஏன மனந்திரும்ப 
தவணடும் எனப்தறகு சரியான ்காரணமா்க உள்ைது. 
மற்ற ்தவ்றான மனநி்லதயாடு கூை த்தவனுக்கு 
முனபா்க உங்கள் ்கடின இரு்தயம் எனகி்ற 
பாவதத்தாடும், அைங்கா்த ்தன்மதயாடும் உள்ைது. 
உங்கள் இரு்தயம் பாவததின வஞச்னயினால 
்கடினப்படுத்தப்படடுள்ைது. ஆ்கதவ இந்நி்லயில 
அவர இ்தறகு மபாறுப்பாளியா்க உள்ைான (எபிமரயர 
3:12). ஒருதவ்ை உங்கள் இரு்தயம் மமன்மயா்க, 
பிடிவா்தமிலலா்த்தா்க அலலது ்தனனலமற்ற்தா்க 
இருந்்தால நீங்கள் மனந்திரும்ப அவசியமில்ல. 
இருந்்ததபாதும், உங்கள் இரு்தயம் ்கடினமா்கவும், 
்கால்காலமா்க த்தவனுக்கு எதிரா்கதவ மசயலபடுகி்றது. 

  த்தடுகி்றவரா்க இருக்கி்ற நீங்கள், ஒரு குறிபிடை 
அைவிறகு இரு ்தன்மயுைன மசயலபடுகிறீர்கள். 
்காரணம் த்தவ ஆவியானவர உங்கள் இரு்தயங்களில 
மசயலபடும்தபாது அசசமயம் மனந்திரும்ப 
விரும்புகிறீர்கள். ஆனால ஒனமனாரு ்தன்மயில 
ம்தாைரந்து நீங்கள் உணரவற்ற, முரணடு 
பிடிக்கி்றவர்கைா்க பிடிவா்தமா்க உள்ளீர்கள். இத்தன்ம 
இதயசு ்க்ததரனரு்ைய �ாடடின ்கைலருத்க வந்துதபாது 
பிசாசு பிடிததிருந்்த மனி்தன ஓடி, முழங்காறபடியிடடு 
அவ்ர சந்திக்்க மசன்ற சம்பவம் எடுததுக்்காடைா்க 
அ்மகி்றது. அவர ஒரு பக்்கம் உ்தவி த்கடகி்றான. 
மறம்றாரு பக்்கம் கிறிஸது்வ விடடு வில்கப் 
பாரக்கி்றான. அவரு்ைய உ்தவிக்்கா்க அவரு்ைய 
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பா்தததில  அமரந்து ்தனக்்கா்க ம்கஞசுகி்றான. அத்த 
த�ரம் உனன்தமான த்தவனு்ைய குமாரதன, எனக்கும், 
உமக்கும் எனன? என்ன தவ்த்னப்படுத்தா்தபடிக்கு 
உம்்ம தவணடிக்ம்காள்கித்றன எனறு அவன 
கூறுவ்்த பாரக்கித்றாம். இசசம்பவததில பிசாசு 
பிடிததிருந்்தவனிைம் பிரிவி்ன மனப்தபாக்கு 
்காணப்படை தபாதிலும், த்தவன அவ்ன சு்கமாக்கி, 
இரடசித்தார. 

 உங்கள் உள்ைததிறகுள் ஒரு தபாராடைம் 
இருக்கி்றது. சில சமயங்களில நீங்கள் த்தவனுக்்கா்க 
விருப்பமற்றவரா்க இருப்பது தபால எணணுகிறீர்கள். 
அ்தனால ்தாதன நீங்கள் த்தவனு்ைய இரக்்கததிற்கா்க 
ஓடி, உங்க்ை அவரிைம் ஒப்புக்ம்காடுக்்க தவணடும். 
மனமாற்றததுைன வரக்கூடிய இரு்தய மாற்றததிற்கா்க 
நீங்கள் ஏஙகி, உைனடியா்க மனந்திரும்ப தவணடும். 
ஒருதவ்ை இ்தறகு உங்கள் இரு்தயம் �ாடைம் 
ம்காள்வ்தறகு ்கடினமான்தா்கவும், சிந்்த்ன 
மசயயாமலும் இருக்்கலாம். ்காரணம் �ாம் 
மனந்திரும்பும் வ்ர �ாம் எலலாருதம த்தவனுக்கு 
முனபா்க இம்மனப்தபாக்குைன்தான இருக்கித்றாம். 
த்தவனு்ைய வாக்குத்தத்தத்்த ்கவனியுங்கள். 
“உங்களுக்கு �வமான இரு்தயத்்தக் ம்காடுதது, உங்கள் 
உள்ைததிதல புதி்தான ஆவி்யக் ்கடை்ையிடடு, 
்கலலான இரு்தயத்்த உங்கள் மாம்சததிலிருந்து 
எடுததுப்தபாடடு, ச்்தயான இரு்தயத்்த உங்களுக்குக் 
ம்காடுப்தபன. உங்கள் உள்ைததிதல என ஆவி்ய 
்வதது, உங்க்ை என ்கடை்ை்களில �ைக்்கவும் என 
நியாயங்க்ைக் ்்கக்ம்காள்ைவும் அ்வ்களினபடி 
மசயயவும்பணணுதவன.” (எதசக்கிதயல 36:26-27). இ்வ 
�ாம் மனந்திரும்பிய பி்றகு �ம்மு்ைய இரு்தயததிறகுள் 
முழுவதுமா்க புகுத்தப்படுகி்றது. 
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3. நான் இன்னும கிறிஸ்துவிைம திருமப முடியவில்டலை. 

்காரணம நான் பபாதுமான அளவிற்கு நல்லைவனல்லை. முதலைாவது 

நான் நல்லைவனா்க மாறுகிபைன். பிைகு அவரிைம ச்சன்று 

மனந்திருமபுகிபைன்.

 ஒரு �பர ்தனது வழி்க்ை மாறறிக் ம்காள்ைமுடியுமா? 
அவரது இரு்தயத்்த ்தாதன சுத்தப்படுத்த முடியுமா? 
எதரமியா இ்தறகு பதிலளிக்கும்தபாது எததிதயாப்பியன 
்தன த்தா்லயும், சிவிஙகி ்தன புள்ளி்க்ையும் மாற்றக் 
கூடுமா? இல்ல எனபது்தான மவளிப்ப்ையான 
பதில. அப்படிமயன்றால மக்்கள் ்தங்கள் பாவ்கரமான 
வாழக்்்கயிலிருந்து விடுபைவும், த்தவனு்ைய 
ராஜயததிறகுள்  நு்ழய முடியா்தவர்கைா்கவும் 
உள்ைார்கள்.  உங்களு்ைய இரடசிப்புக்கு நீங்கள் 
ஒனறுதம மசயய முடியாது எனப்்த ஒததுக் ம்காள்ை 
தவணடும். உங்கைது பாவததின ்கைன மபரி்தைவில 
இருப்ப்தால எவ்வைதவனும் அ்்த மசலுத்த முடியாது. 
த்தவன எதிரபாரக்கும் அை்வ விை நீங்கள் 
மவகும்தா்லவில இருப்ப்தால, அ்்த சரி மசயய 
வாழ�ாள் முழுவதும் தபா்தாது எனபத்த உங்களு்ைய 
்தன்மயாகும். நீங்கைா்கதவ உங்கள் உள்ைததில 
இருக்கி்ற பாவமான மபரு்ம, இச்ச, மபாய, ்தனனல 
அனபு, மபா்றா்ம மறறும் ப்்க்ம இ்வ்களிலிருந்து 
விடுபைதவ முடியாது. 

 த்தவன மடடுதம உங்கள் ஆததுமா்வ இரடசிதது, 
அவர மடடுதம எலலாவற்்றயும் உங்களில 
மசயய முடியும். அவரது மரணததினால மடடுதம 
உங்கள் பாவம் ்கழுவப்படடு, அ்வ விலகி ஓை 
முடியும். அவரு்ைய வலல்ம மடடுதம உங்கள் 
ஆததுமாவிறகு ஆவிக்குரிய வாழக்்்க்ய ம்காடுதது, 
புதிய ்தன்ம்யக் ம்காடுக்கும். உங்கள் மனமாற்றம் 
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இப்படிப்படை அஸதிபாரததிதல ்தஙகியிருக்்க 
தவணடும். அ்தாவது எலலாவற்்றயும் மசயய த்தவன 
மீது �ம்பிக்்்க ்வதது ஒனறுதம மசலுத்த இயலா்த 
ஆக்கி்னத தீரப்புக்குடபடைவமனனறு உணர 
தவணடும். கிறிஸதுவிைம் வருவ்தறகு முனபா்க நீங்கள் 
�லலவனா்க மாறி விைலாம் எனறு எணணினால, 
நீங்கள் உங்கள் இலக்்்க இழந்து விடடீர்கள். 
கிறிஸதுவின வாரத்்த்ய நி்னததுப்பாருங்கள். 
பிணியாளி்களுக்கு ்வததியன தவணடியத்தயலலாமல, 
சு்கமுள்ைவர்களுக்கு தவணடியதில்ல . . . 
நீதிமான்க்ையலல, பாவி்க்ைதய மனந்திரும்புகி்ற்தறகு 
அ்ழக்்க வந்த்தன என்றார. (மதத்தயு 9:12-13).

4. என்னுடைய இரட்சிபபுக்கா்க சதாைர்ந்து செபித்திருககிபைன். 

ஆனால் இதுவடர அதற்்கான ்காரியங்கள் ஒன்றுபம 

ஏற்பைவில்டலை.

  நீங்கள் உண்மயான மனந்திரும்பு்தலின மெபம் 
மசயது ஆணைவர, உங்க்ை ஏறறுக்ம்காணைார 
என்ற சாததிய கூறு இருக்கி்ற்தா எனறு மு்தலில 
சிந்திக்்க தவணடும். ஒருதவ்ை மனமாற்றததினதபாது 
வருகி்ற அனுபவத்்தக் ்காடடிலும் விததியாசமான 
அனுபவத்்த நீங்கள் எதிரப்பாரததிருப்ப்தால 
இ்்தக் குறிதது உணராமல இருந்திருக்்கலாம். 
பிரசஙகி்கள் மறறும் இ்தர கிறிஸ்தவர்கள் த்தவ்னப் 
பறறி அறி்த்ல த்தடுகி்றவர்களிைம் கூறும்தபாது 
அவர்கள் விததியாசமான ஆசசரியமான ்காரியங்கள் 
மனமாற்றதினதபாது  �ைக்கும் என ்கறப்ன 
மசயகி்றார்கள். புதிய்தா்க இரடசிக்்கப்படைவர்க்ை 
கிறிஸதுவுக்குள் குழந்்்த எனறு தவ்தம் கூறுவது 
உண்மதய. ஒரு குழந்்்த ்தனது ்தாயின அனபான 
உயரவான த்தாற்றம், ்கவனிப்பு தபான்ற்வ்க்ை 
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பாரதது, அக்குழந்்்த மமசசிக் ம்காள்ைாது. மறறும் 
்தாயினு்ைய அறிவுப் பூரவமான வாரத்்த்க்ைக்கூை 
அக்குழந்்்தயால பாராடை முடியாது. ்தாம் 
மசயகின்ற சில மசயல்க்ை ்வதது, உ்தாரணமா்க 
பாலூடடுவ்தன மூலம் அரவ்ணப்பு, ம்காஞசிப் 
தபசு்தல தபான்ற்வ்களின மூலம் குழந்்்த 
தயாசிக்்கவும், உணரவும் மசயகி்றது. அதுதபால ்தான 
கிறிஸதுவுக்குள் வைருகி்ற குழந்்்த்களும். 

 மனந்திரும்பும்தபாது மு்தலாவது த்தவன மசயது 
முடித்த ்காரியம் எனன எனறு நீங்கள் அறிய முடியும். 
புதிய இரு்தயத்்தயும் புதிய மனப்பக்குவத்்தயும் 
அ்ைந்து, பாவத்்த தமறம்காள்ை புதிய 
வலல்ம்யயும் மபறறுக் ம்காள்வீர்கள். த்தவனு்ைய 
்காரியங்க்ைப் பறறி புரிந்து ம்காள்ளு்தல, மெபம் 
மசயயக்கூடிய ஆவல, தவ்தத்்த படிக்்கவும், ச்க 
விசுவாசி்கதைாடு ஐக்கியம் ம்காள்ைவும் இரடச்க்ர 
பிரியப்படுத்தவும் த�ரிடும், உங்களு்ைய மனசாடசி 
பாவத்்தக் குறிதது அதி்க உணர்வயும், உல்க 
பிர்காரமான சந்த்தாஷங்கள் உங்க்ை ம�ருங்காமலும் 
இருக்கும். பிசாசு உனனு்ைய விசுவாசம், �ம்பிக்்்க 
நீ த்தவனு்ைய பிள்்ை தபான்ற்வ்க்ைக் 
குறிதது சத்த்கத்்த உணைாக்குவான. த்தவன 
ஒரு்தரம் ்தமக்ம்கனறு உன்ன மீடடுக்ம்காணைால 
ஆததுமாவின எதிரியானவனுைன தபார அதி்கரிததுக் 
ம்காணதையிருக்கும். 

 த்தவன உன்ன ஏறறுக் ம்காணை்தறகு 
இக்்காரியங்கள் நிரூபனமாகும். ஆ்கதவ த்தவனுக்கு 
உன இரு்தயப் பூரவமான �னறி மசலுததி, அவ்ர 
தபாறறுங்கள். கிறிஸதுவுக்கு ம்காடுக்்க தவணடிய 
மகி்ம்ய ம்காடுக்்க ்தவ்றாதீர்கள். ஒருதவ்ை 
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த்தவனு்ைய மனமாற்ற மசயலின இந்்த ஆ்தரங்கள் 
உங்கள் வாழக்்்கயில நி்கழந்்தால, நீங்கள் மசயய 
தவணடிய தவ்ல அவரில விசுவாசம் ்வதது 
மசயலபை தவணடும். சந்த்த்கததிறகுரிய சிந்்த்ன்க்ை 
சிந்தியாமல, �ான கிறிஸதுவுக்குகுடபடைவன எனறு 
சாத்தானிைம் கூறி அவனு்ைய சதி ஆதலாச்னக்கு 
உங்கள் மனக்்க்த்வ அ்ைக்்க தவணடும். இப்படியா்க 
நீ கிறிஸ்தவ வாழவில வைரும்தபாது இரடச்க்ரப் பறறி 
அதி்கமா்க அறிந்து திை �ம்பிக்்்க்ய மபறறு, அவர 
உனனு்ையவமரனறும், நீ அவரு்ையவமனனறும் 
கூ்ற முடியும்.

 உனனு்ைய இரடசிப்பு்கா்க நீ மெபம் மசய்ததபாது 
எ்்த எதிரபாரதது மெபம் மசய்தாய? பிர்காசிக்கி்ற 
ஒளியா அலலது மமலலிய சத்தமா? ஒருதவ்ை 
இப்படிப்படை ்தவ்றான ்காரியத்்த எதிரப்பாரதது 
உண்மயான்்த இழக்்கலாம். இருந்்ததபாதும், 
த்தடுகின்ற உனனு்ைய மெபததிறகு உண்மயா்க 
பதில கி்ைக்கும். திரும்பவும் உறுதியா்கச மசன்றால, 
உங்கள் முழு இரு்தயதத்தாடும் ஆணைவ்ரத 
த்தடினால அவ்ரக் ்கணை்ைவீர்கள்.     

 ஒருதவ்ை உங்களு்ைய விை முடியா்த பாவம் 
சில சுய�லம், மபரு்மயான எதிரபாரப்பு, ்தவ்றான 
ம்தாைரபு்கள் தபான்ற ்காரணங்களினால உங்கள் 
இரடசிப்பிற்கான மெபததிறகு பதில கி்ை்காமல 
இருந்திருக்்கலாம். அலலது நீ உன்ன இனனும் 
�லலவன எனறு எணணி கிறிஸதுவின ்கலவாரி 
மடடுதம இரக்்கத்்தயும் அன்பயும் ்தர முடியும் 
எனறு உணராமலும் இருக்்கலாம். நீங்கள் முழு 
இரு்தயதத்தாடும், ்தவ்றான வழிமு்்றயில மசலலாமல, 
உண்மயா்க த்தடினால, அவர உன்ன ஆசீரவதிப்பார. 
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ஆனால, நீ த்தவ்ன மடடும் �ம்ப தவணடும். ்தன 
வியாதிக்்கா்க மருந்து எடுததுக் ம்காணடு, பி்றகு பயததின 
்காரணமா்க உைலின மவப்பநி்ல, �ாடி துடிப்பு சரிவர 
இயங்கவில்ல எனறும், மருந்து சரியா்க தவ்ல 
மசயயவில்ல எனறும் கூறுகி்ற �பரதபால இருக்்கக் 
கூைாது. த்தவ்ன �ம்பு! யாமரலலாம் உண்மயா்க 
அவரிைததில வருகி்றார்கதைா கிறிஸது அவர்க்ை 
ஏறறுக் ம்காள்வார எனறும், அவரில முழு்மயான 
வலல்ம உணடு எனறும் வாக்கு பணணியுள்ைார. 
நீங்கள் உண்மயா்க �ம்பி அவரிைம் வந்்தால எப்படி 
அவர பு்றக்்கணிப்பார? எனனிைததில வருகி்றவ்ன 
�ான பு்றம்தப ்தள்ளுவதில்ல எனறு அவதர 
கூறியிருக்கி்றார (தயாவான 6:37).

5. நான் கிறிஸ்தவனா்க மாை விருமபுகிபைன். ஆனால் கிறிஸ்தவ 

வாழகட்க என்பது மி்கவும ்கடினம என்று எண்ணுகிபைன். 

இதற்்கா்க நான் நிடைய ்காரியங்கடள இழக்கவும துன்பபபைவும 

இ்கழபபைவும நண்பர்்கடள இழந்து மகிழசசியற்ைவனாயிருக்கவும 

கூடும என எண்ணுகிபைன். 

 நீங்கள் த்தடுகி்றவரா்க இருந்து, தமற்கணைவாறு 
நி்னத்தால, மனமாற்றம் எப்படியும் மபரிய 
மாற்றத்்த ம்காணடுவரும் எனப்்த ம்காஞசம் 
கு்்றய உணருகிறீர்கள். கிறிஸ்தவனாவது எனபது 
ப்ழய ்காரியங்கள்  அழிந்து, எலலாம் புதிய 
்காரியங்கள் மாறுவது ்தாதன! (2 ம்காரிந்தியர 5:17). 
கிறிஸ்தவ வாழக்்்க எனபது எவ்வைவு மபரிய மாற்றம் 
எனப்்த அறிவது முக்கியமாகும். ஆணைவராகிய 
இதயசு ்தமது வாரத்்தயில இவ்வி்தமா்கக் கூறுகி்றார. 
“்தன சிலு்வ்யச சுமந்து ம்காணடு எனக்கு பின 
மசலலா்தவன எனக்கு சீைனாயிருக்்கமாடைான” 
(லூக்்கா 14:27-28). எப்படியிருந்்தாலும், கிறிஸ்தவ வாழவு 
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எனபது மாற்றத்்தயும், இழப்்பயும் உணைாக்்கக் 
கூடும் எனபது உண்மதய. இ்தனால அ்ையப்தபாகும் 
ஆசீரவா்தம் இ்வ்க்ைவிைப் மபரியது. நிததியததிறகும் 
உள்ை்தாகும். 

 உ்தாரணததிறகு ஒருதவ்ை நீங்கள் மகிழசசியற்ற 
�பர எனறு ்வதது ம்காள்தவாம். நீங்கள் 
மனமாற்றம்ையும் வ்ர சி்றப்பான மகிழசசி்ய 
உங்கள் வாழவில ஒருதபாதும்கூை ருசிப்பாரததிருக்்க 
மாடடீர்கள். உங்களு்ைய வாழக்்்க்ய 
கிறிஸதுவிைம் ஒப்புக்ம்காடுக்கும்தபாது நீங்கள் 
அ்தன அனுபவத்்தயும் அ்தன ஆசீரவா்தத்்தயும் 
மபறறிருப்பீர்கள். இரடசிக்்கப்பைா்தவனுக்கு இதுபறறி 
ஒனறும் ம்தரியாது. 

 இரடசிக்்கப்படை விசுவாசியா்க நீங்கள் 
த்தவனருளிய மனனிப்பு, மன அ்மதி, புதிய 
்தன்மயுைன முன்பவிை இப்தபாது உங்களில 
சி்றப்பான ஒருவர இருப்ப்்த அறிய முடியும். 
கூைதவ ஆவிக்குரிய வாழ்வ மபறறுக் ம்காள்வீர்கள். 
உங்களுக்கு புதிய மறறும் விடு்த்லப் மபற்ற மனத்தாடு 
வாழ்வப் பறறியும், த்தவனு்ைய வாரத்்த்யப் 
பறறியும் ஆழமான புரிந்து ம்காள்ளு்த்லப் மபறறுக் 
ம்காள்ை முடியும். இதத்தாடுகூை கிறிஸதுதவ உனது 
இரடச்கர என்ற நிசசயத்்தயும், முனபு அ்ைந்திரா்த 
ஒரு நி்்றவும் சந்த்தாஷத்்தயும் மபறறு பரதலா்கம், 
நிததிய வாழவு இப்தபாது எனனு்ையது என்ற 
உைப்பூரவமான உறுதி்யப் மப்ற முடியும். 

 இ்தனிமித்தமா்க சில �ணபர்க்ை இழந்திருக்்கலாம். 
ஆனால இப்தபாது நி்்றய ஆவிக்குரிய 
கிறிஸ்தவர்கதைாடு ம்தாைரபு ்வதது, அவர்களுைன 
அனபுைனும், பாசததுைனும் பழகுவீர்கள். இ்தறகு 
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முனப்தா்க ஒரு தபாதும் இதுதபான்ற அனுபவம் 
உனக்கு கி்ைததிருக்்காது. த்தவனு்ைய வாக்குத்தத்தம் 
நீங்கள் எ்்தயாவது இழந்்தால, “இம்்மயிதல 
அதி்கமான்வ்க்ையும், மறு்மயிதல நிததிய 
ஜீவ்னயும் அ்ையாமறதபாவதில்ல எனறு 
உங்களுக்குச மசாலலுகித்றன” (லூக்்கா 18:30).

 பல ஆசீரவா்தங்க்ை மபறுவ்தற்கா்க மாததிரம் 
உங்களு்ைய வாழக்்்க கிறிஸதுவிைம் மசலல 
தவணடும் எனறு கூ்றவில்ல. ்காரணம் இரடசிப்புக்்கா்க 
நீங்கள் ஏம்றடுத்த மெபம் ஆசீரவா்தத்்த 
மடடுதம உள்த�ாக்கியிருந்்தால, த்தவனால அ்தறகு 
பதில ம்காைாமல தபாயிருக்்கலாம். இந்்த பல 
நூற்றாணடு்கைா்க த்காடிக்்கணக்்கான ஆண்கள், 
மபண்கள், குழந்்்த்கள் கிறிஸதுவிைம் எலலாவற்்றயும் 
்கைந்்த வலல்மயும், சத்கா்தர்னயும் பாரக்கிலும் 
அதி்க மசாந்்தமாய சித�கிக்கி்ற �ணபனும் உணடு எனறு 
நிரூபிததிருக்கி்றார்கள். நீங்கள் அடிப்ப்ையற்றவரா்கவும், 
்தகுதியிலலா்தவரா்கவும் இருக்கிறீர்கள் என்ற பய உணரவு 
இருந்்தால, நீங்கள் ்தாம்தம் மசயயாமல கிறிஸதுவிைம் 
வருவீர்கைா்க. ்தாவீது இவ்வாறு கூறுகி்றார, “இந்்த 
ஏ்ழக் கூப்பிடைான. ்கரத்தர த்கடடு, அவ்ன அவன 
இடுக்்கண்களுக்ம்கலலாம் நீங்கலாக்கி இரடசித்தார. 
்கரத்தர �லலவர எனப்்த ருசிததுப்பாருங்கள். அவர 
தமல �ம்பிக்்்கயாயிருக்கி்ற மனுஷன பாக்கியவான” 
(சஙகீ்தம் 34:6, 8).

6. நான் மி்கவும பமா்சமானவனாயிருபபதால் என்னால் 

மனந்திருமபபவா, மற்றும மனமாற்ைமடையபவா முடியவில்டலை. 

நான் அதி்க அளவிலைான பாவத்பதாடு ்காணபபடுகிபைன்.

 யூ்தாவின ராொவாகிய எதசக்கியாவின ம்கன மனாதச 
(கி.மு 696-642). மி்கசசி்றந்்த குடும்ப பினனணியில 
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சிறியவனாயிருக்கும்தபாது ஏசாயாவின மசயதி்ய 
த்கட்கக்கூடிய வாயப்பு இருந்்தது. இருந்்ததபாதும் 
அவன மி்க ம்காடூரமா்க, யூ்தாவின ஆடசியில மி்க 
தமாசமான ராொவா்க அவன இருந்்தான. அவன 
எருசதல்ம �ாலுமூ்லவ்ரயும் இரத்தபழி்கைால 
நிரப்பத்தக்்க்தாய  எனறு அவ்னக் குறிதது தவ்தம் 
கூறுகி்றது (2 ராொக்்கள் 21:16) 

 ஆனால, த்தவன அவ்ன சி்்றவாசததிறகு 
ஒப்புக்ம்காடுத்தார. அவன ம�ருக்்கப்படு்்கயில, 
்தன த்தவனாகிய ்கரத்த்ர த�ாக்கிக் ம்கஞசி ்தன 
பி்தாக்்களின த்தவனுக்கு முனபா்க மி்கவும் ்தன்னத 
்தாழததினான. த்தவன இவனது மெபத்்தயும்கூை 
த்கடடு பதிலளித்தார எனறு படிக்கித்றாம் (2 �ாைா்கமம் 
33:12-13).

 ஏசாயாவின வாரத்்த்க்ை ்கவனிததுப்பாருங்கள். 
“வழக்்காடுதவாம் வாருங்கள் எனறு ்கரத்தர 
மசாலலுகி்றார. உங்கள் பாவங்கள் சிதவமரனறிருந்்தாலும் 
உ்்றந்்த ம்ழ்யப்தபால, மவண்மயாகும். 
அ்வ்கள் இரத்தாம்பச சிவப்பாயிருந்்தாலும் பஞ்ச 
தபாலாகும்” (ஏசாயா 1:18). த்தடுகி்றவர்கள் எப்தபாதும் 
சந்த்த்கப்படுகி்றவர்கைா்கவும் த்தவ்னப் பறறி 
புரியா்தவர்கைா்கவும் இருப்பார்கள்.   

7. ஆயுதந்தரித்த பலைவான் தன் அரண்மடனடயக ்காககுமபபாது, 

அவனுடைய சபாருள் பத்திரபபட்டிருககும. நாம கிறிஸ்துவின் 

வல்லைடமககுள் இருககுமபபாது பி்சா்சானவன் நமடம ்சந்பத்கத்தினால் 

துன்புறுத்தமாட்ைான். ஆனால் இதிலிருந்து எவவளவு சீககிரம 

சவளிவருகிபைாமா, அவன் நம மனதில் ்சந்பத்கத்டத எழுபபி, பபார் 

ச்சயய தூண்டுகிைான். 

 �ாம் விசுவாசததிறகுள் தபா்கா்தபடிக்கு 
எதிரியான பிசாசானவன �மது ஆததுமாவுக்குள் 
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சந்த்த்கத்்த உணைாக்குவான. ஆனால, இ்வ்கள் 
மனந்திரும்பு்தலுக்கு ஏதுவான �மது மெபத்்த 
த்கடபதிலிருந்து ்கரத்த்ர ்த்ை மசயயாது. 

 என அவிசுவாசம் நீஙகும்படி உ்தவி மசயயும் 
எனறு மெபம் மசய்த மனி்த்னப்தபால மெபிக்்க 
தவணடும் (மாறகு 9: 24). அவன ்தனது பலவீனமான 
விசுவாசததிற்கா்க மெபித்தான. ்கரத்தர அவனுக்கு 
வலல்மயான மு்்றயில பதிலளித்தார.

 த்தவனிைம் மசன்ற்ைய தவ்தத்்த மபரியைவில 
புரிந்திருக்்க தவணடுமா? நிசசயமா்க இல்ல! 
தவ்தம் �ன்றா்க புரிகி்ற வ்ரக்கும் எனது 
மனந்திரும்பு்தல மறறும் இரடசிப்பிற்கான மெபத்்த 
்தாம்தப்படுததுதவன எனபது ஒழுஙகு மு்்ற்ய 
்த்லகீழாக்கி விடு்தலுக்குச சமம். 1 ம்காரிந்தியர 2:14 
இல இப்படியா்க வாசிக்கித்றாம். “மெனம சுபாவமான 
மனுஷதனா த்தவனு்ைய ஆவிக்குரிய்வ்க்ை ஏறறுக் 
ம்காள்ைான. அ்வ்கள் அவனுக்கு ்பததியமா்கத 
த்தானறும். அ்வ்கள் ஆவிக்த்கற்ற பிர்காரமாய 
ஆராயந்து நி்தானிக்்கப்படுகி்ற்வ்கைான்தால, 
அ்வ்க்ை அறியவுமாடைான”. சுவிதசஷ 
மசயதி மூலம் பரிசுத்த ஆவியானவர இரு்தயத்்த 
ம்தாடும்தபாது �மக்கு ம்தளிவா்கப் புரியும். ஆனால 
அது இரடசிப்ப்ையயும்வ்ர இலலாமல அ்ைந்்த 
பி்றகும் தவ்தத்்த புரிந்து ம்காள்ை �மது மனக்்கண்க்ை 
ம்காஞசம் ம்காஞசமா்க புரிய ்வக்கி்றார. மு்தலாவது 
மசயய தவணடியது எனனமவன்றால, த்தவன பக்்கம் 
மனந்திரும்பி இரடசிப்்பத த்தடி, அவரமீது �ம்பிக்்்க 
்வக்்க த்தவனு்ைய வாரத்்த்ய புரிந்து ம்காள்ை 
உனக்கு கிரு்ப கி்ைக்கும். 
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 எந்்த ஒரு மாணவனும் ்தனது ்கலலூரி பாைம் 
முழுவதும் ம்தரியவில்ல எனப்தற்கா்க ்தாம் தபாடை 
விணணப்பத்்த திரும்ப மப்றமாடைான. அதுதபால 
த்தடுகி்றவர்கள் கூை மனமாற்றம்ைந்்த பி்றகும் 
த்தவனு்ைய சததியங்க்ை புரிந்திருப்பார்கள் எனறு 
கூ்ற முடியாது. ஏற்கனதவ பரிசுத்த ஆவியானவர ்தமது 
சுவிதசஷ மசயதி மூலம் ம்தளிவுப்படுததி கூறின்்த 
ஏறறு, அ்தனபடி மசயய ்கவனமாயிரு, பி்றகு தவ்தத்்தப் 
புரிந்து ம்காள்வ்தறகு பரிசுத்த ஆவியாகிய த்தவன 
உ்தவி மசயவார. மு்தலாவது மசயய தவணடிய்்த 
மு்தலாவது மசயய தவணடும். கிறிஸதுவின பாவப் 
பிராயசசித்த பலி்ய உணரந்து, மனந்திரும்பு்த்லப் 
பறறியும், மனமாற்றத்்தயும் பறறியும் அறிந்து, 
அ்்த �்ைமு்்றப்படுததி கிரு்பயா்க த்தவன 
உன வாழக்்்க்ய மாறறி அவதராடு கூை பயணம் 
மசயய, தவ்தத்்த அதி்கைவில புரிந்து ம்காள்ை உ்தவி 
மசயவார. 

8. பவதா்கமத்தின்படி வருகிைதான இரட்சிபபு மி்கவும சுலைபமா்க 

இருபபதால் என்னால் சுவிப்சஷத்டத நமப முடியாமல், 

கிறிஸ்துவின் பக்கம திருமப முடியாமல் இருககிைது. பதவபனாடு 

ஒபபுரவாகிைதற்கு சபரிய ்காரியங்கள் ஏதாவது ச்சயய 

பவண்டுமா? 

 கிறிஸதுவின இரடசிப்பு எனபது �ாம் புரிந்து 
ம்காள்வ்்த விை மி்கவும் ்கடினமானது எனபத்த 
உண்ம, �மக்கு ஒருதவ்ை இது சுலபமா்க 
இருக்்கலாம். ஆனால, கிறிஸதுவுக்கு இது மசாலலி 
முடியா்த அைவுக்கு ்கடினமாகும். இரடசிப்பின 
அதி்க தமன்ம்ய உணரந்்த பவுல, எதபசு ச்பக்கு 
இவ்வி்தமா்க கூறுவ்்தக் ்கவனியுங்கள். “�ம்மு்ைய 
்கரத்தராயிருக்கி்ற இதயசு கிறிஸதுவினு்ைய பி்தா்வ 
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த�ாக்கி முழங்காறபடியிடடு விசுவாசததினால 
கிறிஸது உங்கள் இரு்தயங்களில வாசமாயிருக்்கவும்… 
கிறிஸதுவின அனபின அ்கலமும், நீைமும், ஆழமும் 
உயரமும் இனனம்தனறு உணரந்து அறிவுக்ம்கடைா்த 
அந்்த அன்ப உணரந்து ம்காள்ைவும்...” (எதபசியர 
3:14-19).  

 இந்்த உல்கததில மி்க அறபு்தமானது இரடசிப்பு 
மடடுதம. அ்்த சரவ வலல்மயுள்ை கிறிஸதுவால 
மடடுதம �மக்குத ்தர முடியும். ஒரு பாவமும் மசயயா்த, 
பூரணமான இதயசு கிறிஸது ்தமது ஆததுமாவிதல 
�ம்மு்ைய குற்றத்்தயும், பாவததின ்தணை்ன்யயும் 
ஏறறு, சிலு்வயிதல சில மணி த�ரங்கள் �சுக்்கப்படடு, 
தவ்த்னப்படடு, மனி்தன புரிந்து ம்காள்ை முடியா்த 
்கஷைங்க்ைப்படைார. ்்க்களிலும், ்கால்களிலும் 
குத்தப்படை ஆணி, சிலு்வயிதல மரண தவ்த்னதயாடு 
ம்தாஙகின இ்வ்கமைலலாம் சில நிமிைங்கள் 
பி்தாதவாடு பிரிக்்கப்படும் ்கணணுக்குப் புலப்பைா்த 
்தணை்னதயாடு நிசசயமா்க ஒப்பிைமுடியாது. 
்காரணம் �மது �்கர நிததிய ்தணை்ன்ய அவர 
ஏற்ற்தால. 

 இரடசிப்பு �மக்கு எளி்மயான்தா்கத்தான இருக்கும். 
இல்லமயன்றால ஒருதபாதும் �ாம் இரடசிக்்கப்பை 
முடியாது. ஒருதவ்ை இ்்த மப்ற அதி்க ஞானமும், 
அலலது மற்ற குண�லன்கள் த்த்வயாயிருப்பின 
த்தவ்ன மகி்மப்படுததும்படி ஒருவருதம அந்்த 
குணாதிசயங்க்ைக் ம்காணடிருக்்க முடியாது. தமலும் 
இ்்த அ்ைய �மது நீதி்ய எதிரபாரத்தாலும், நிததிய 
்தணை்னயிலிருந்து ஒருவரும் ்தப்பிக்்க முடியா்தவாறு 
உள்ைது. ்காரணம் தவ்தம் கூறுகி்றது “அந்்தப்படி 
நீதிமான ஒருவனாகிலும் இல்ல” ( தராமர 3:10).  
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ஒரு வ்்கயில இரடசிப்பு எனபது எளி்மயானது ்தான; 
ஆனால த்தவனு்ைய பார்வயில �ம்மு்ைய எலலா 
குற்றததிற்கா்கவும், பரிசுத்த த்தவன துனபப்படடு, 
குற்றமிலலா்தவர சிலு்வயிதல ம்தாஙகினது �ம்மு்ைய 
எணணததிறகு மி்கவும் ஆசசரியமான்தாகும். இ்்த 
ஒருவராலும் புரிந்து ம்காள்ை முடியாது.

இரடசிப்பு எளி்மயானது எனறு அ்்த ஒருதபாதும் 
மப்ற மறுக்்காத்த. ்காரணம், இ்தற்கா்க இரடச்கர இதயசு 
மபரும் வி்லக்கிரயம் ம்காடுததுள்ைார. இ்்த �ாம் 
நிததியததிறகு மசலலும் வ்ர புரிந்து ம்காள்ை முடியாது. 
“எந்்த மனுஷனும் மபரு்ம பாராடைா்தபடிக்கு 
இது கிரி்ய்களினால உணைான்தலல” (எதபசியர 
2:9). அறிவீனத்்தயும், மபரு்ம்யயும் விடடு 
விடடு பாவமனனிப்்பப் மப்ற த்தவனிைம் 
மனத்தாழ்மதயாடு வந்து அவரது இரக்்கததிற்கா்கவும், 
நிததிய வாழவிற்கா்கவும் ம்கஞசுங்கள்.

9. என்னால் மனமாற்ைமடைய முடியவில்டலை. ்காரணம, இதற்கு 

்காலைம ்கைந்து விட்ைது என எண்ணுகிபைன். 

 இரு்தயப்பூரவமா்க மனந்திரும்புகி்றவர்கள் ஒருவருக்கும் 
இரடசிப்பு எனனும் ்க்தவு அ்ைபடடிருக்்காது. 
கிறிஸது்வ சிலு்வயில அ்்றயும்தபாது, அவதராடுகூை 
வலது பக்்கம் ஒரு ்கள்ைனும் அ்்றயப்படைான. 
அப்தபாது அவன இதயசு்வப் பாரதது, அடிதய்ன 
நி்னத்தருளுமமனறு இரக்்கததிற்கா்க மன்றாடினான. 
அந்்த ்க்ைசி த�ரததிலும் அவன த்தவனால 
மனனிக்்கப்படடு, இரடசிக்்கப்படைான.

 த்தவ்னப் பு்றக்்கணிததுத ்தள்ளி, பி்றகு 
மனந்திரும்ப தவணடும் என எணணி 
மனந்திரும்பாமறதபானவர்க்ைப் பறறி தவ்தம் கூறுகி்ற 



20

தேடுகிறவர்களின் பிரச்சனை

பயங்கரமான உ்தாரணங்கமைலலாம் உண்ம்தான. 
ஆ்கதவ, மனந்திரும்ப ்கால்தாம்தம்பணணுவ்தறகு உனக்கு 
த�ரம் கி்ைக்்கலாம். ஆனால, பாவத்்தக் குறித்த 
அறிவு, எணணம் வருகி்றதபாத்த ்காலந்்தாழத்தாமல 
மனந்திரும்ப தவணடும். ்காரணம், இவ்வி்தமான 
உணர்வக் ம்காடுப்பத்த பரிசுத்த ஆவியாகிய ்கைவுள் 
்தான. ஆ்கதவ, மனந்திரும்ப ்காலந்்தாழத்தாத்த, 
உைனடியா்க மசயலபடுதது. 

 நீங்கள் மெபம் மசயய முடிகி்ற்தா? உண்மயா்கதவ 
மனந்திரும்புகி்ற மெபத்்தச மசயகிறீர்கைா? 
மனமாற்றத்்த த்தவனிைம் த்கடகிறீர்கைா? இ்வ்கள் 
உங்கள் இரு்தயததில கிரி்ய மசயயும்தபாது, நீங்கள் 
ஏம்றடுக்கி்ற மெபததிறகு த்தவன பதிலளிக்்கவில்ல 
எனபது புரியா்த புதிரா்க உள்ைது. 

 நீணை ்காலமா்க கிறிஸது்வ தவணைாமமனறு 
பு்றக்்கணித்தவர்களுக்கு ப்ழய ஏறபாடடில ்்தரிய 
மூடடுகி்ற வாரத்்த உள்ைது. “நீ வியாகுலப்பை 
இ்வ்கமைலலாம் உன்னத ம்தாைரந்து 
பிடிக்கும்தபாது, ்க்ைசி �ாட்களில உன த்தவனாகிய 
்கரத்தரிைததில திரும்பி அவர சத்தததிறகுக் 
கீழப்படிவாயானால உன த்தவனாகிய ்கரத்தர 
இரக்்கமுள்ை த்தவனாயிருக்கி்றபடியால, அவர உன்ன 
்்கவிைவும்மாடைார, உன்ன அழிக்்கவும்மாடைார” 
(உபா்கமம் 4:30-31).

 இப்படி நி்னப்பது மசஙகுத்தான இைததில 
�ைந்து மசனறு ஆபத்்த த�ாக்கிச மசலலுவ்தறகு 
சமம். தவ்தம் கூறும் எசசரிப்புக்கு �ம்்ம �ைததும் 
“த்தவ்தயவு நீ குணப்படும்படி உன்ன ஏவுகி்றம்தனறு 
அறியாமல, அவரு்ைய ்தயவு மபாறு்ம நீடிய சாந்்தம் 
இ்வ்களின ஐசுவரியத்்த அசட்ைபணணுகி்றாதயா? 
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உன மனக்்கடினததிறகும் குணப்பைா்த இரு்தயததிறகும் 
ஏற்றபடி, த்தவனு்ைய நீதியுள்ை தீரப்பு மவளிப்படும் 
த்காபாக்கி்ன�ாளிதல உனக்்கா்கக் த்காபாக்கி்ன்யக் 
குவிததுக்ம்காள்ளுகி்றாதய (தராமர 2:4-5).

 த்தவனுக்கு மசவி ம்காடுக்்காமல இப்படிதய 
்காலந்்தாழததி மசன்றால, அவர ஒரு தபாதும் 
உனனில கிரி்ய மசயயா்த ்காலம் வரத்தான 
மசயயும். நீங்கள் மனந்திரும்பும்தபாது உண்மயா்க 
மனந்திரும்ப தவணடும். ஒரு தவ்ல உங்கள் 
இரு்தயக் ்கடினததினிமித்தம் மசயய தவணடிய்்த 
மசயயாமலவிடைால, கிரு்பயின சிலாக்கியத்்த 
்கைந்து தபானவர்கைாகிவிடுவீர்கள். 

10. என்னுடைய செபங்களுககு பதவனால் பதிலைளிக்கககூடும 

என்று நான் எண்ணாததால், நான் மனமாற்ைமடையாமல் 

இருககிபைன்.

 சில தபருக்கு மனமாற்றம்ைய தவணடும் 
என்ற எணணம் உண்மயா்க இருந்்தாலும் த்தவன 
அவர்களுக்கு மசவி ம்காடுப்பார என்ற முழு 
விசுவாசமிலலாமல இருக்்காலம். மற்றவர்க்ை த்தவன 
இரடசிக்கி்றார என்ற நிசசயம் அவர்களுக்கு இருக்கும். 
ஆனால, அவர்க்ையும் அவர இரடசிக்கி்றார எனறு 
உணர முடியாமல இருக்கி்றார்கள். எனனிைததில 
வருகி்றவ்ன �ான பு்றம்தப ்தள்ளினதில்ல எனறு 
வாக்கு பணணியிருக்கி்றார. தமலும் ்கரத்தரு்ைய 
�ாமத்்தத ம்தாழுது ம்காள்கி்ற எவனும் 
இரடசிக்்கப்படுவான எனறு தவ்தம் கூறுகி்றது (தராமர 
10:13). �ம்மு்ைய பாவங்க்ை �மக்கு மனனிதது எலலா 
அநியாயத்்தயும் நீக்கி �ம்்மச சுததி்கரிப்ப்தறகு அவர 
உண்மயும், நீதியும் உள்ைவராயிருக்கி்றார.
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 மூனறு உண்ம்க்ை நி்னவில ் வக்்க தவணடும். 
இ்வ்க்ை த்தவன நிசசயம் ்காப்பார. மு்தலாவது 
அவரது  உண்மத ்தன்ம, இரணைாவ்தா்க 
இரடசிக்்கக்கூடிய அவரது சித்தம், மூன்றாவது 
்தவறி்ழக்்கா்த அவரது வலல்மயாகும். அவரு்ைய 
பூரணமான உண்மத ்தன்ம்யக் குறிதது, நீ த்கள்வி 
எழுப்புகி்றாயா? அவர முழுவதும் பரிசுத்தமா்க 
இருப்ப்தால, ்தன்ன ஒருதபாதும் ்க்்றபடுத்த 
மாடைார. அவர ்தாம் வாக்கு பணணின்வ்க்ை 
நி்்றதவற்றமாடைாமரனபது ்கறப்னயிலும் எணண 
முடியா்த்தா்க உள்ைது. 

 அவர ்தமது விருப்பததினபடி இரடசிக்கி்ற்்தக் 
குறிதது நீங்கள் சந்த்தகிக்கிறீர்கைா? 2தபதுரு 3:9 ஐ நி்னவு 
கூறுங்கள். “்தாமதிக்கி்றார எனறு சிலர எணணுகி்றபடி, 
்கரத்தர ்தமது வாக்குத்தத்தத்்தக்குறிததுத 
்தாம்தமாயிராமல; ஒருவரும் ம்கடடுப்தபா்காமல 
எலலாரும் மனந்திரும்பதவணடுமமனறு விரும்பி, 
�ம்தமல நீடிய மபாறு்மயுள்ைவராயிருக்கி்றார”.

 த்தவனுக்கு இரடசிக்்கக் கூடிய தபாதுமான வலல்ம 
இல்லமயனறு நீங்கள் எணணுகிறீர்கைா? அவரு்ைய 
வலல்மயிலலாமல ஒருவரும் இரடசிப்்பதயா அலலது 
மனமாற்றத்்ததயா அ்ைய முடியாது. த்தவனு்ைய 
வாக்குத்தத்தம் பறறிய சந்த்த்கத்்த உங்கள் மனதிலிருந்து 
எடுததுப் தபாடுங்கள். தவ்தம் திடைவடைமா்க 
கூறுகி்றது. ்கரத்தரு்ைய �ாமத்்த ம்தாழுதும்காள்கி்ற 
எவனும் இரடசிக்்கப்படுவாமனனறு, உண்மயான 
மனந்திரும்பு்ததலாடு வருகி்றவர்களுக்கு இரடசிப்பு 
உணடு என த்தவன வாக்குப் பணணியிருக்கி்றார. அவர 
மீது �ம்பிக்்்க ்வயுங்கள்.  �ம்பிக்்்கயின முக்கிய 
அம்சதம விசுவாசத்்தக் ம்காணடு இரடசிக்்கபடடீர்கள் 
எனபது ்தான (எதபசியர 2:8).
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 அவ்ர �ம்புகி்ற ஒருவன தமலும் குற்றஞசுமராது 
(சஙகீ்தம் 34:22). மனந்திரும்பு்ததலாடு த்தவனிைம் மசல. 
ம�ாறுஙகுணைதும் �ருஙகுணைதுமான இரு்தயத்்த நீ 
பு்றக்்கணியீர (சஙகீ்தம் 51:17). மமயயாய த்தவன எனக்குச 
மசவிம்காடுத்தார என மெபததின சத்தத்்தக் த்கடைார. 
என மெபத்்தத ்தள்ைாமலும், ்தமது கிரு்ப்ய 
என்னவிடடு விலக்்காமலும் இருந்்த த்தவனுக்கு 
ஸத்தாததிரமுணைாவ்தா்க எனறு ்தாவீ்்தப்தபால 
உனனால சீக்கிரதம கூ்ற முடியும் (சஙகீ்தம் 66:19-20).  
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