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உண்மையான இரட்சிப்பில் வெளிப்்படும் வெளி 
அ்ையாளங்கள் உணைா? ஆம் உணடு. நமைது 

முற்பிதாக்களால் கிரு்்பயின் அ்ையாளங்கள் என்று 
அ்ைக்கப்வ்பற்்ற இரட்சிப்பின் அ்ையாளங்கள் அநந்கம் 
நெதத்தில் வ�ால்்லப்்பட்டிருககின்்றன. 1 நயாொன் 
நிரூ்பத்தில் இவ்விதமைான அ்ையாளங்க்ளக குறித்துச் 
வ�ால்்லப்்பட்டிருககி்றது. நராமைர் 8–ம் அதி்காரத்திலும் 
அவ்விதமைா்கநெ இரட்சிப்பின் அ்ையாளங்க்ளக 
குறித்து வ�ால்்லப்்பட்டிருககின்்றன. நமைலும் 
அப்ந்பாஸத்லர் நை்படி்கள் 2-ம் அதி்காரத்திலும் 
கிறிஸதெ ந்ைமு்்றயில் ்காணப்்படும் அ்ையாளங்கள் 
வதளிொய்ச் வ�ால்்லப்்பட்டிருககின்்றன. 

 இவ்விதமைான அ்ையாளங்க்ள இநத நாட்்களில் 
்காண நெணடிய அெசியத்்த முககியமைா்க உணர 
நெணடும். இநத நாட்்களில் பிர�ஙகிக்கப்்படும் 
சுவிந�ஷ வ�ய்தி்கள் அநந்கம் ்பாெத்்தக குறித்தும் 
மைனநதிரும்புத்்லக குறித்தும் வ�ால்லுெ்த விட்டு 
ஆசீர்ொதங்க்ள மைட்டும் எடுத்துப் ந்பாதிககி்ற்ெ்களா்க 
இருககின்்றன. அநந்கர் உண்மையிந்லநய 
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மைனநதிரும்்பாமைந்லநய கிறிஸதெ ்பணி்களிலும், 
ஊழியங்களிலும் ்காணப்்படுகி்றெர்்களா்கவும் 
விசுொசி்கள் என்று அ்ைக்கப்்படுகி்றெர்்களா்கவும் 
இருககி்றார்்கள். உைனடியா்க இநயசு்ெ ஏற்றுக 
வ்காள்ளும் ந்பாத்ன்கள் இன்று மைலிநது கிைககின்்றன. 
இநயசு்ெ ஏற்றுக வ்காணைதற்கு அ்ையாளமைா்க 
நமை்ைககு முன்ெருதலும், ்்க்ய உயர்த்துதலும், 
்்கவயாப்்பமிடுதலும் ஆகிய இ்ெ்கள் இன்று அதி்கம் 
்காணப்்படுெநதாடு அவ்விதமைா்கச் வ�ய்தெர்்கள் 
இரட்சிக்கப்்பட்டு விட்ைார்்கள் என்றும், அெர்்களுககு 
வ்பாய் உறுதியளிக்கப்்படுகி்றது. ஆனால், அெர்்கள் 
உண்மையிந்லநய இரட்சிக்கப்்பட்ைெர்்களா?

 இன்று அநந்க ஊழியர்்கள் �த்தியத்்த 
நமைந்லாட்ைமைா்கப் ந்பாதிககி்றார்்கள். இவ்விதம் 
கூட்ைங்களில் தீர்மைானம் எடுககி்றெர்்கள் 
உண்மையிந்லநய இரட்சிக்கப்்பட்டிருககி்றார்்களா 
என்று ்பார்க்கப்்படுெதில்்்ல. அெர்்கள் உண்மையாலும் 
மைனநதிரும்்பாமைல் இர்கசிய ்பாெங்களில் 
சிககுணைெர்்களா்க இருககி்றார்்களா? தங்கள் சுயநீதி்ய 
விட்டு கிறிஸதுவின் ்பலி்யநய முற்றிலும் �ார்நது 
கிறிஸதுவின் நீதி்யச் சுதநதரித்திருககி்றார்்களா? என்று 
இவ்விதமைா்க எணணிப் ்பார்ப்்பதில்்்ல. ஆ்கநெ, நாம் 
இநத முககியமைான இரட்சிப்பின் அ்ையாளங்க்ளக 
குறித்துப் ்பார்ககும்ந்பாது அ்ெ்க்ளக குறித்து 
சிநதித்துப் ்பார்க்க நெணடும். நம்மு்ைய 
ஊழியங்களில் நாம் நதெனு்ைய ொர்த்்தயின் 
அடிப்்ப்ையில் ந்பாதிககிந்றாமைா? மைனநதிரும்புதலின் 
வமைய்யான �த்தியத்திற்குள் ஆத்துமைாக்கள் 
ெழிநைத்தப்்படுகி்றார்்களா என்்ப்தப் ்பற்றி நாம் 
அதி்கம் சிநதிக்க நெணடியெர்்களாயிருககிந்றாம். 
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ஏழு அடை்யாளங்கள்:

 வ்பநநதந்காஸநத நாளில் இரட்சிக்கப்்பட்ைெர்்களின் 
மைனப்்பான்்மையிலும், ொழக்்கயிலும் ்காணப்்பட்ை 
மைாற்்றத்்த அப்ந்பாஸத்லர் 2:37-38, 41-47 ஆகிய 
ெ�னங்களில் நாம் ்காணகிந்றாம்.  வ்பநநதந்காஸநத 
நாளில் அநந்க ஆயிரக்கணக்கான மைக்கள் 
இரட்சிக்கப்்பட்ைனர். நதெ ெ�னத்்த அெர்்கள் ந்கட்ை 
வ்பாழுது, தங்கள் இருதயத்திந்ல குத்தப்்பட்ைெர்்களா்க 
ந்பதுரு்ெயும் மைற்்ற அப்ந்பாஸத்ல்ரயும் ்பார்த்து: 
�ந்காதரநர, இரட்சிக்கப்்படுெதற்கு நாங்கள் என்ன 
வ�ய்ய நெணடும் என்்றார்்கள். ந்பதுரு அெர்்க்ள 
நநாககி நீங்கள் மைனநதிரும்பி, ஒவ்வொருெரும் 
்பாெமைன்னிப்புகவ்கன்று இநயசு கிறிஸதுவின் 
நாமைத்தினாந்ல ஞானஸநானம் வ்பற்றுக வ்காள்ளுங்கள். 
அெனு்ைய ொர்த்்த்ய �நதாஷமைா்க ஏற்றுக 
வ்காணைெர்்கள் ஞானஸநானம் வ்பற்்றார்்கள். 
அெர்்கள் அப்ந்பாஸத்லரு்ைய உ்பநத�த்திலும், 
அநநிநயாநநியத்திலும், அப்்பம் பிட்குதலிலும், வெ்பம் 
்பணணுதலிலும் உறுதியாய்த் தரித்திருநதார்்கள்.  

 இநதப் ்பகுதியில் இரட்சிப்பின் அல்்லது கிரு்்பயின் 
அ்ையாளங்களில் ஆறு அ்ையாளங்க்ளக 
்காணகிந்றாம். இரட்சிக்கப்்பட்ை இெர்்களில் 
ஆைமைான தனிப்்பட்ை இரட்சிப்பின் கிரி்ய 
்காணப்்பட்ைது என்்பதில் எநத �நநத்கமுமில்்்ல. 
அெர்்கள் இருதயத்திலும், மைனதிலும் முற்றிலும் 
மைாற்்றப்்பட்ைெர்்களாய் இருநதார்்கள். இது ்கர்த்தரு்ைய 
உன்னத வ�யந்லயன்றி நெ்றல்்ல. நதென், அெர்்க்ள 
ஆச்�ரியமைா்க மைாற்றியிருநதார். நமைலும் இநத ்பகுதி ஒரு 
மைனிதனில் ்கர்த்தரு்ைய கிரு்்பயின் கிரி்ய்யக 
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்கணடு வ்காள்ள முடியும் என்்ப்தக வதளிொ்கக 
்காட்டுகி்றது. நம்மு்ைய இரட்சிப்்்பக குறித்து நாம் 
அக்க்்றயுள்ளெர்்களா்க இருப்ந்பாமைானால், நாம் 
இநதக ந்கள்வி்க்ள நமைககுள்ளா்க ந்கட்டுக வ்காள்ள 
நெணடியெர்்களா்க இருககிந்றாம். நாம் நம்மு்ைய 
ொழக்்கயில் இநத விதமைான ்கர்த்தரின் கிரி்யயான 
கிரு்்பயின் அ்ையாளங்க்ளக நம்மில் ்காண்பது 
நம்்மை ்கர்த்தருககுள் உற்�ா்கப்்படுத்துகி்ற்ெ்களா்க 
இருககும். மைற்்றெர்்களிலும், இவ்விதமைான வமைய்யான 
அ்ையாளங்கள் ்காணப்்படுெ்தப் ்பார்ககும்ந்பாது 
எநத �நநத்கமுமின்றி அெர்்களின் இரட்சிப்்்ப 
இணங்கணடு வ்காள்ள முடியும். இநத அ்ையாளங்கள் 
எ்ெ? அ்ெயாென:

1. �யாவத்டதைக குறித்தை உணர்வு:

 நமைந்ல ்பார்த்த ்பகுதியில் நாம் ்பார்ககும் முத்லாெது 
அ்ையாளம் மைனநதிரும்புதலுகந்கற்்ற ்பாெத்்தக 
குறித்த உணர்ொகும் (அப்ந்பாஸத்லர் 2:37-38). 
ஞானஸநானம் உண்மையா்க மைனநதிரும்பினெர்்களுககு 
மைாத்திரநமை வ்காடுக்கப்்பை நெணடும். அெர்்கள் 
இருதயத்திந்ல குத்தப்்பட்ைார்்கள். அதாெது 
கிநரக்க வமைாழியில் ்பார்ககும்ந்பாது இருதயத்தில் 
வெட்டுப்்பட்ைார்்கள். ்பாெ ொழக்்க்யக குறித்து 
வமைய்யாலும் வெட்்கப்்பட்ைார்்கள், துக்கப்்பட்ைார்்கள், 
்பாெ மைன்னிப்பிற்்கா்க வமைய்யாய் ொஞ்சித்தார்்கள். 

 ஒரு ஆவிககுரிய மைனிதனின் நி்்ல்ய, 
முன்நனற்்றத்்த அறிய விரும்பும்ந்பாது நாம் 
நதெனால் பு்றக்கணிக்கப்்பைாத வநாறுஙகுணைதும், 
நருஙகுணைதுமைான இருதயத்்தப் ்பார்க்க விரும்புகிந்றாம் 
(�ஙகீதம் 51:17). மைனதளவில் மைாத்திரம் ்பாெத்்தப் ்பற்றி 
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அறிநதிருப்்பதும் நமைந்லாட்ைமைான ஆைமைற்்ற வெறும் 
உணர்ச்சிெ�மைான ்பாெ அறிக்்கயுமைான இரட்சிப்பு 
�நநத்கத்திற்குரியது. நீதியின்நமைல் ்பசிதா்கமுள்ளெர்்கள் 
திருப்திய்ைொர்்கள் (மைத்நதயு 5:6) என்று 
நதெனு்ைய ொர்த்்த வ�ால்லுகி்றது.  நதென் ்பசித்த 
ஆத்துமைா்ெ நன்்மையினால் நிரப்புகி்றெராயிருககி்றார். 
மைனநதிரும்புதல் என்்பதில் உண்மையான ்பாெத்்தக 
குறித்த உணர்வும் நதெனு்ைய மைன்னிப்பிற்்கான 
்பாரமும், ொஞ்்�யும் ்காணப்்பை நெணடும். அப்ந்பாது 
வமைய்யாலும் இருதயத்தில் கிரு்்பயின் கிரி்ய நாம் 
்காண முடியும். மைனநதிரும்புத்்லககுறித்துச் வ�ால்்லாத 
�ாட்சி்கள் �நநத்கத்திற்குரிய்ெ்கநள. நமை்ையில் 
ஏறி ‘ொழக்்க மி்கவும் வெறு்மையா்க இருநதது. 
இநயசுவின் ் ்கயில் என் ொழக்்க்யக வ்காடுத்நதன். 
இப்ந்பாது நான் மைகிழச்சியாயிருககிந்றன்’ என்று �ாட்சி 
வ�ால்லு்பெர்்களின் இரட்சிப்பும், ‘இநயசு எனது 
உ்ல்க ொழக்்கயில் வ�ழிப்்்பக ்கட்ை்ளயிட்ைார்’ 
என்று �ாட்சி கூறும் மைக்களின் இரட்சிப்பும் 
�நநத்கத்திற்குரிய்ெ்கநள.  

 ஆணைெராகிய இநயசு எல்்லாெற்றிற்கும் நமை்லா்க 
ஒரு மைனித்னப் ்பாெத்திலிருநது இரட்சிககி்றெர். 
என் ொழக்்க வெறு்மையாயிருநதது. இநயசு்ெ 
ஏற்றுக வ்காணநைன் என்று வ�ால்லுெது 
நெதத்தில் கூ்றப்்பட்டுள்ள இரட்சிப்புககு 
முற்றிலும் வித்தியா�மைானது. வமைய்யாலும் 
இரட்சிக்கப்்படும்்படியான மைனிதனில் ்பாெத்்தக 
குறித்து உணர்நது வமைய்யான ்பாெமைன்னிப்்்ப 
ொஞ்சிககும் இருதயம் ்காணப்்படும். எல்்லா 
மைனிதர்்களிலும் ஒநர அளவில் இது ்காணப்்படும்  
என்று வ�ால்ெதற்கில்்்ல. ஆனால் வ்பாதுொன ்பாெ 
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துக்கமும், நதெனுககு முன்்பா்க தாழ்மைப்்படுத்தலும், 
நதென் தனககுக ்காணபிககி்ற இரக்கத்்த எணணி 
இருதயம் உ்ை்படுதலும் ்காணப்்படும். நருஙகுணை 
இருதயத்நதாடு தன் ்பாெ மைன்னிப்பிற்்கா்க 
கிறிஸதுவின் ்கல்ொரி்ய மைட்டுநமை நநாககிப் ்பார்க்கக 
கூடியெர்்களாய் ்காணப்்படுொர்்கள்.  

 மைனநதிரும்புதல் என்்பது மைனமைானது 
திரும்புெதாகும். அதாெது ்பாெத்திலிருநது நதென் 
்பக்கமைா்க திரும்புெதாகும். இதில் இரணடு ்காரியங்கள் 
அைஙகியிருககின்்றன. நமைது மைனப்ந்பாககில் வ்பரிய 
மைாற்்றம் ்காணப்்படும். ்பாெத்்தக குறித்தும் 
நதெ்னக குறித்தும் நமைது மைனப்்பான்்மையில் 
வ்பரிய மைாற்்றம் ்காணப்்படும். ்பாெத்்தக குறித்து 
குத்தப்்படும்ந்பாது நாம் ்பாெத்்தக குறித்து 
வெட்்கப்்படுகி்றெர்்களா்க மைட்டுமைல்்லாது, ்பாெத்திற்்கான 
விருப்்பத்்தயும்  இைப்ந்பாம்.  அ்த விட்டுவிை 
விருப்்பமுள்ளெர்்களா்கவும் ்காணப்்படுநொம். 
நமைலும், நதெ்னக குறித்த நம்மு்ைய 
மைனப்ந்பாககில் மைாற்்றம் ்காணப்்படும். இரட்�்கரான 
அெ்ரத் நதடுகி்றெர்்களா்கவும் நம்மு்ைய 
ொழக்்க்ய அெரு்ைய �ர்ெ ஆளு்்கககு ஒப்புக 
வ்காடுத்தெர்்களா்கவும் இருப்ந்பாம். 

 நெதா்கமை கிறிஸதெர்்கள் என்று அ்ைத்துக 
வ்காள்ளும் அநந்க கிறிஸதெர்்கள் நெதம் வதளிொய்ப் 
ந்பாதிககும் இரட்சிப்்்பக குறித்து எணணுெதில்்்ல. 
அெர்்கள் ்ப்ைய ்பாெ ொழக்்கயிலிருநது 
முற்றிலுமைான துணடிப்பு நத்ெயில்்்ல என்றும், 
்ப்ைய உ்ல்கப்பிர்காரமைான ொழக்்கயிலிருநது 
விடு்பை அெசியமில்்்ல என்்பதும், நம்்மை முற்றிலும் 
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ஆளும் ஆணைெரா்க நதென் இருக்க நெணடிய 
அெசியமில்்்ல என்்பதுநமை. வ�ால்்லப் ந்பானால் 
மைனநதிரும்புதல் என்்ப்த முற்றிலும் ஒரு வெளியான 
நதாற்்றநமையன்றி நெ்றல்்ல என்கி்றார்்கள். ஆ்கநெதான் 
இவ்விதமைான மைக்கள் உ்ல்க சிந்தயுள்ளெர்்களாய், 
உ்ல்கத்்த சிநநகிககி்றெர்்களாய், மைாம்� இச்்�, 
்கண்களின் இச்்�யிலிருநதும் விடு்பட்ைெர்்களாய் 
இருப்்பதில்்்ல. ஆனால், நெதம் ந்பாதிககும் இரட்சிப்பு 
இதுெல்்ல. 

 இ்ெ்க்ள சுருக்கமைா்க நாம் இவ்விதமைா்கச் 
வ�ால்்ல்லாம். ்பாெத்்தக குறித்து உணரவில்்்ல- 
இரட்சிப்பில்்்ல. ்கல்ொரி்ய மைாத்திரநமை 
இரட்சிப்பிற்்கா்க நநாககுெதில்்்ல- இரட்சிப்பில்்்ல. 
உ்ல்கத்திலிருநது பிரிக்கப்்பட்ை ொழக்்கயில்்்ல- 
இரட்சிப்பில்்்ல. ்ப்ைய ்பாெ ொழக்்கயிலிருநது 
துணடிக்கப்்பைவில்்்ல- இரட்சிப்பில்்்ல. நதெனின் 
ஆளு்்கககு ஒப்புக வ்காடுக்கவில்்்ல- இரட்சிப்பில்்்ல. 
நதெ்னத் நதடும் ஒரு மைனிதன் ்பரிசுத்த நதெனுககு 
முன்்பா்க தன்னு்ைய அசுத்தத்்த உணர்நது, 
நிர்்பநதமைான மைனிதனா்க வெட்்கப்்படுகி்றானா? 
உண்மையாலுநமை மைனநதிரும்பி தன் இரட்சிப்பிற்்கா்க 
தன்்ன ்பாெ ்பலியா்க ஒப்புக வ்காடுத்த இரட்�்கரான 
இநயசு்ெ மைாத்திரம் �ார்நது வ்காள்கி்றானா? அெநர 
தன்னு்ைய இரட்�்கவரன்றும், ஆணைெவரன்றும் 
தன்்ன முழு்மையா்க அெருககு ஒப்புக வ்காடுககி்றானா?

 இவ்விதமைான அ்ையாளங்கள் ்கணடிப்்பா்க 
்பார்க்கப்்பை நெணடும். உண்மையாலுநமை தங்க்ளத் 
நதெனுககு முன்்பா்க தாழத்தியிருககி்றார்்களா? 
உ்ல்கத்துககும் அெர்்களுககும் உணைான வதாைர்பில் 
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வமைய்யான மைாற்்றமுணைா? நதெ்னப் பிரியப்்படுத்த 
நெணடும் என்்ற ொஞ்்� அெர்்களில் உணைா? 
்பரிசுத்தத்தில் முன்நன்ற நெணடும் என்்ற வமைய்யான 
ொஞ்்� அெர்்களில் உணைா? என்்ப்ெ்கள் 
்காணப்்பை நெணடியது மி்கவும் அெசியம். 

 சி்ல �மையங்களில் தங்களின் இரட்சிப்்்பக 
குறித்து நிச்�யமைற்்றெர்்களா்க இருப்்பெர்்கள் உணடு. 
அ்தக குறித்து ்க்லஙகிக வ்காணடிருப்்பார்்கள். 
ஆனால், இவ்விதமைான அ்ையாளங்கள் அெர்்களில் 
்காணப்்படும். நீதி்ய குறித்த ்பசிதா்கம் அெர்்களில் 
்காணப்்படும். இவ்விதமைான மைக்களிைம் நாம் நதென் 
அெர்்களில் வ�ய்துள்ள மை்கத்துெமைான கிரு்்ப்க்ள 
நி்னப்பூட்டி, மைனநதிரும்புதலின் ்பள்ளத்தாககின் 
ெழியாய் நதெ ராஜயத்தின் மை்்லயின் நமைல் 
உயர வ�ன்று வ்காணடிருககி்றார்்கள் என்்ப்தயும் 
நி்னவுறுத்தி உற்�ா்கப்்படுத்த நெணடும்.      

2. வவதைத்டதை விளஙகிக ம்கயாள்ளுதைல்:

 இரட்சிப்பின் அ்ையாளங்களில் இரணைாெதா்க 
்காணப்்படும் அ்ையாளம் அப்ந்பாஸத்லர் 2:42 –ல் 
்பார்ககிந்றாம். அப்ந்பாஸத்லரு்ைய உ்பநத�த்தில் 
உறுதியாய்த் தரித்திருநதார்்கள். கிநரக்க வமைாழி 
வ்பயர்ப்பில் ்பார்ககும்ந்பாது அப்ந்பாஸத்லரு்ைய 
உ்பநத�த்நதாடு தங்க்ள அதி்கமைாய் இ்ணத்துக 
வ்காணைார்்கள். ஒட்டிகவ்காணைார்்கள் என்று 
வ�ால்்லப்்படுகி்றது. அெர்்கள் உறுதியாய், 
வதாைர்ச்சியாய் அதில் நி்்லத்திருநதார்்கள். 
மைக்கள் நதெனு்ைய ொர்த்்த்ய விளஙகிக 
வ்காள்ளும்்படியா்க நநசித்து அதின் அதி்காரத்திற்கு, 



9

பீட்டர் மாஸ்டர்ஸ

ஆளு்்கககு தங்கள் இருதயத்்த ஒப்புக வ்காடுப்்பது 
ஒரு திட்ைமைான அ்ையாளமைாயிருககி்றது. வமைய்யாலும் 
இரட்சிக்கப்்பட்ை ஒரு மைனிதன் நதெனு்ைய 
ொர்த்்தயின் முககியத்துெத்்த உணர்நது அநதாடு 
அதி்கமைா்க தன்்ன இழுத்துகவ்காள்ளுொன். 
அதுநெ அெனுககு ்மையமைா்கவும் அதற்கு அென் 
உண்மையுள்ளெனா்கவும் இருப்்பான். 

 இது வமைய்யாலும் இரட்சிப்பின் அ்ையாளங்களில் 
ஒரு முககியமைான அ்ையாளமைா்க இருககி்றது. 
ஏவனன்்றால் 1 வ்காரிநதியர் 2:14 ல் திட்ைமைா்க இ்தக 
குறித்துச் வ�ால்்லப்்பட்டிருககி்றது. “வென்மை சு்பாெமைான 
மைனுஷநனா நதெனு்ைய ஆவிககுரிய்ெ்க்ள ஏற்றுக 
வ்காள்ளான். அ்ெ்கள் அெனுககு ்்பத்தியமைா்கத் 
நதான்றும். அ்ெ்கள் ஆவிகந்கற்்ற பிர்காரமைாய் ஆராய்நது 
நிதானிக்கப்்படுகி்ற்ெ்களானதால், அ்ெ்க்ள 
அறியவுமைாட்ைான்’’. இரட்சிக்கப்்பைாதெர்்களுககு 
நெதம் புரியாத புதிரா்கவும் மை்்றவ்பாருளா்கவும், 
விளஙகிகவ்காள்ெதற்கு ்கடினமைானதா்கவும் 
்காணப்்படும். ஆனால் அெர்்கள் இரட்சிக்கப்்பட்ை பி்றகு 
நதெ �த்தியம் அெர்்களுககு வெளிச்�ம் தருகி்றதா்க, 
ொழ்்கயின் நம்பிக்்கயா்க ்காணப்்படுகி்றது.

 நதெ ஆவியானெர் மைாத்திரநமை �த்தியத்்த நமைககு 
விளங்கப் ்பணணககூடும். உண்மைதான். எந�ககிநயல் 
வெளிப்்படுத்தின விந�ஷம் ந்பான்்ற புத்த்கங்க்ள 
உைனடியா்க விளஙகிக வ்காள்ள முடியாததாய்க 
்காணப்்பட்ைாலும் வ்பாதுொ்க நதெனு்ைய ொர்த்்த 
அெர்்களுககு முற்றிலும் புரியாததா்க இருக்காது. நதென் 
நெதத்்த அறிநது வ்காள்கி்ற புதிய மைன்தயும், புதிய 
்கண்க்ளயும் வ்காடுககி்றார்.
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 இரட்சிக்கப்்பட்டிருககிந்றாம் என்று 
வ�ால்லுகி்றெர்்களுககு நதெனு்ைய ொர்த்்த 
எவ்விதம் இருககி்றது என்்ப்தக குறித்து ந்கட்்க 
நெணடும். வமைய்யாலுநமை அது அெர்்களுககு 
ஆச்�ரியமைான புதிய வெளிச்�த்்தக வ்காடுத்து 
ெழிநைத்துகி்றதா? ஒரு �மையத்தில் ்படிப்்பதற்கு மி்கவும் 
�லிப்்பா்க இருநத நெதம் தற்ந்பாது ்படிப்்பதற்கு 
உற்�ா்கமுள்ளதா்க, இன்னும் அதி்கம் ்படிக்க நெணடும் 
என்்ற ஆர்ெத்்தக வ்காடுககி்றதா்க இருககி்றதா? 
அெர்்க்ள ெழி நைத்திச் வ�ல்லும் அதி்காரம் 
அதில் உள்ளதா்க உணர முடிகி்றதா? வமைய்யாலும் 
இரட்சிக்கப்்பட்ைெர்்கள் நெதம் வ�ால்லுெ்தச் 
வ�ய்ய நெணடும் என்று அதற்குக கீழப்்படிய 
மைனதுள்ளெர்்களா்க இருப்்பார்்கள். இவ்விதமைா்க 
நதெ ொர்த்்தயினால் ்பாதிக்கப்்பைாதெர்்கள் 
இரட்சிக்கப்்பட்ைார்்களா என்்பது �நநத்கம் தான். 

 நமைலும் நதெனு்ைய ொர்த்்தயில் அெர்்கள் 
உறுதியாய்த் தரித்திருப்்பார்்கள். ஏநனாதாநனாவென்று 
இருக்கமைாட்ைார்்கள். அநந்க ொரங்களா்க நதெனு்ைய 
ஆ்லயத்துககு ெராமைலும் நதெனு்ைய ொர்த்்த்யக 
ந்கட்்க ொஞ்்�யில்்லாமைலும் இருககி்றார்்களா? 
அப்்படியானால் இெர்்களின் இரட்சிப்பும் 
ந்கள்விககுறிநய. அெர்்களில் ஏற்்பட்டிருககி்ற புதிய 
இரட்சிப்பின் மைாற்்றம் வ்காஞ்�ம் வெளிப்்பட்டு 
மை்்றெதல்்ல. அதில் வதாைர்ச்சியும், முநனற்்றமும் 
உறுதியும் ்காணப்்படும். நதெனு்ைய ொர்த்்த்ய 
ொசிப்்பதில், தியானிப்்பதில் ந்கட்்பதில் ஆர்ெம் 
்காணப்்படும். இவ்விதமைான நதெனு்ைய ொர்த்்தயில் 
அதி்கம் ஆர்ெம் உள்ளெர்்களா்க வதாைர்நது 
நி்்லத்திருப்்பது இரட்சிப்பின் அ்ையாளங்களில் 
முககியமைான ஒன்று. 



11

பீட்டர் மாஸ்டர்ஸ

3. கிறிஸதைவ ஐககி்ம்:

 அப்ந்பாஸத்லர் 2:42–ல் மைற்றுவமைாரு 
அ்ையாளத்்தப் ்பார்ககிந்றாம். அநநிநயாநநியத்தில் 
(ஐககியத்தில்) உறுதியாய்த் தரித்திருநதார்்கள். அநத 
வ்பநநதந்காஸநத நாளில் இரட்சிக்கப்்பட்ைெர்்கள் 
நதெனு்ைய பிள்்ள்கநளாடு ஒருெருகவ்காருெர் நதெ 
அன்பினால் இ்ணக்கப்்பட்ைார்்கள். இவ்விதமைான 
கிறிஸதெ ஐககியத்்தத் நதடும்்படியான புதிய 
ொஞ்்�, விருப்்பம், இரட்சிப்பின் அ்ையாளங்களில் 
மைற்வ்றான்று. கிறிஸதெ அன்பின் பி்ணப்பு, ்கட்டு 
இெர்்களில் ்காணப்்படும்.   ஆ்கநெதான் 1நயாொன் 3:14 
–ல் இவ்விதம் ொசிககிந்றாம். “நாம் �ந்காதரரிைத்தில் 
அன்பு கூறுகி்ற்படியால், மைரணத்்த விட்டு நீஙகி 
ஜீெனுககுட்்பட்டிருககிந்றாம் என்று அறிநதிருககிந்றாம்”. 
இநதப் பி்ணப்்்ப அை்கா்க ரூத் 1:16-ல் ்பார்ககிந்றாம். 
“அதற்கு ரூத் : நான் உம்்மைப் பின்்பற்்றாமைல் உம்்மை 
விட்டுத் திரும்பிப் ந்பாெ்தக குறித்து என்நனாநை 
ந்ப� நெணைாம்; நீர் ந்பாகும் இைத்திற்கு நானும் 
ெருநென், நீர் தஙகும் இைத்திந்ல நானும் தஙகுநென்; 
உம்மு்ைய ெனம் என்னு்ைய ெனம்; உம்மு்ைய 
நதென் என்னு்ைய நதென்”.

 அெர்்கள் ஆ்லயககூைங்களில் ்க்லநது 
வ்காள்ெ்தயும், விசுொசி்கநளாடு ஐககியப்்படுெ்தயும் 
அதி்கம் ொஞ்சிப்்பார்்கள். கூட்ைங்கள் முடிநதவுைன் 
கிறிஸதுவுககுள்ளான அன்்்பப் ்பகிர்நது 
வ்காள்ளுகி்றெர்்களாய்க ்காணப்்படுொர்்கள். 
ஆவிககுரிய ்காரியங்க்ளக குறித்து மைற்்றெர்்களிைம் 
ந்பசுகி்றெர்்களா்கவும், நதென் தங்களு்ைய 
ொழ்்கயில் வ�ய்திருககி்ற்ெ்க்ளப் ்பகிர்நது 
வ்காள்ளுகி்றெர்்களா்கவும் ்காணப்்படுொர்்கள். 



12

மெய்யான ெனெயாற்றத்தின் ஏழு அடை்யாளங்கள்

வெ்பக கூட்ைங்களில் ஆ்லயககூட்ைங்களில் ்பஙகு 
வ்ப்ற ொஞ்சிப்்பார்்கள். அெர்்கள் நதெ குடும்்பத்தின் 
அங்கத்தினர் என்்ற உணர்வும், ்பரிசுத்தொன்்களின் 
ஐககியத்்த ொஞ்சிககி்றெர்்களா்கவும் இருப்்பார்்கள். 

 இரட்சிக்கப்்பட்டிருககிந்றன் என்று வ�ால்லியும் 
இன்னும் உ்ல்க மைக்களின் ஐககியத்்தயும், நட்்்பயும் 
அதி்கம் ொஞ்சி்பார்்களானால் அது ஒரு �ரியான 
அ்ையாளமைல்்ல. எெர்்களில் கிறிஸதெ பி்ணப்பும், 
உண்மையான ஐககியத்தின் ொஞ்்�யும், நதெனு்ைய 
்காரியங்க்ளக குறித்த ொஞ்்�நயாடு ந்ப�வும் 
்பகிர்நது வ்காள்ளும் ஆர்ெமும் இல்்்லநயா அெர்்களின் 
இரட்சிப்பு �நநத்கத்திற்குரியநத.

4. மெ�த்தில் ஆர்வம்:

 நாம் ்பார்ககும் மைற்றுவமைாரு அ்ையாளம் 
அப்ந்பாஸத்லர் 4:42-ல் ்காணப்்படும் “வெ்பத்தில் 
உறுதியாய்த் தரித்திருத்தல்’’ அநத யூத விசுொசி்கள் 
தனிப்்பட்ை, ஊக்கமைான, உண்மையான வெ்பத்்த 
அறியாதெர்்களாயிருநதிருப்்பார்்கள்.  ஒரு நெ்ள 
வெ்ப ஆ்லயங்களில் வ�ய்யப்்படும் ெைக்கமைான 
ஆ�ாரிய வெ்பங்க்ள மைட்டும் அறிநதெர்்களா்க 
இருநதிருப்்பார்்கள். தனிப்்பட்ை வெ்பம் குளிரான சி்ல 
ொ�்கங்க்ள மைறு்படியுமைான உச்�ரிககின்்ற்ெ்களா்கநெ 
அெர்்களுககு இருநதிருக்கககூடும். 

 அெர்்கள் இரட்சிக்கப்்பட்ை பின்்பா்க இநத 
விசுொசி்கள் வெ்ப ஐககியத்்த நாடுகி்றெர்்களானார்்கள். 
வெ்பத்தில் உள்நள ஜீெ துடிப்்்பக வ்காணடிருநதார்்கள். 
ஊக்கமைான வெ்பத்்தயும், அதின் சி்லாககியத்்தயும் 
உணர்நதிருப்்பார்்கள். தாங்கள் நதெனு்ைய 
பிள்்ள்கள் என்்ப்தயும் தங்களில் பிரதான ஆ�ாரியர் 
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்பரந்லா்கத்தில் தங்களின் ்கதறுதலுககு வ�வி வ்காடுககி்றார் 
என்்ப்தயும் அறிநதிருநதார்்கள். வெபிககும்ந்பாது 
அெர்்கள் உள்ளம் உற்�ா்கமை்ைெ்தயும், ஆர்ெம் 
வ்காள்ளுெ்தயும் அறிநதிருநதார்்கள். நமைலும், தங்கள் 
வெ்பங்களுககு நதென் ்பதி்லளிககி்றார் என்்ப்தயும் 
வமைய்யாலுநமை அறிநதிருநதார்்கள்.

 வெ்பத்்தக குறித்த ஒரு புதிய ஆர்ெம் 
இரட்சிப்பின் அ்ையாளங்களில் முககியமைான ஒன்று. 
நதெனுககுள்ளான தங்களின் புத்திர சுவி்காரத்்த 
உணர்நதெர்்களா்க, நதெனு்ைய பிர�ன்னத்்த 
ொஞ்்�நயாடு நதடிச் வ�ல்லு்பெர்்களா்கக 
்காணப்்படுொர்்கள். நதெ ஆவியானெர்தாநமை 
இவ்விதமைான சிந்த்ய இருதயத்தில் ்ெககி்றெர். 
நமைலும், நீங்கள் புத்திரராயிருககி்ற்படியால், அப்்பா, 
பிதாநெ! என்று கூப்பிைத்தக்கதா்க நதென் தமைது 
குமைாரனு்ைய ஆவி்ய உங்கள்  இருதயங்களில் 
அனுப்பினார் (்க்லாத்தியர் 4:6). இவ்விதமைான 
தனிப்்பட்ை வெ்ப ஆர்ெம் இல்்லாதெர்்களின் இரட்சிப்பு 
�நநத்கத்திற்குரியநத. நாம் இவ்விதமைானெர்்க்ள 
நநாககி, வெ்பம் அெர்்களுககு எப்்படி இருககி்றது? 
நதென் அெர்்கள் வெ்பங்களுககு எவ்விதம் ்பதில் 
வ்காடுத்து ெருகி்றார்? அெர்்களால் அ்த ்பகிர்நது 
வ்காள்ள முடிகி்றதா? எவ்விதமைான ்காரியங்களுக்கா்க 
அெர்்கள் வெபிககி்றார்்கள்? ்ப்ைய இரட்சிக்கப்்பைாத 
அநந்க மைக்க்ளப் ந்பா்ல வெறும் சுயந்ல வெ்பமும், 
வெறும் உ்ல்க ஆசீர்ொத வெ்பங்க்ள மைாத்திரநமை 
வ�ய்து வ்காணடிருககி்றார்்களா? அல்்லது நதெனு்ைய 
ொர்த்்த்ய நன்கு விளஙகிக வ்காள்ளவும், 
்பாெத்தின்நமைல் வெற்றி்யயும், மைற்்றெர்்களிைத்தில் 
�ாட்சி ்ப்கர ஞானம் மைற்றும் ெல்்ல்மைக்கா்க 
வெபிககி்றார்்களா? என்்ப்தக ந்கட்்க நெணடும். 



14

மெய்யான ெனெயாற்றத்தின் ஏழு அடை்யாளங்கள்

உண்மையாலும் இரட்சிக்கப்்பட்ைெர்்கள் ஆவிககுரிய 
வெ்பத்்தச் வ�ய்கி்றெர்்களா்கக ்காணப்்படுொர்்கள். 
இரட்சிக்கப்்பைாத குடும்்ப ந்பர்்க்ள, உ்றவினர்்க்ள, 
நண்பர்்க்ள நி்னவு கூர்நது அெர்்களின் 
இரட்சிப்பிற்்கா்க, உண்மையான ்பாரத்நதாடு 
வெபிககி்றெர்்களா்க இருப்்பார்்கள். நதெனின் 
நன்்மை்களுக்கா்க நதெ்னத் துதிககி்றெர்்களா்க 
இருப்்பார்்கள். தங்களு்ைய ொழக்்கயின் ஒவ்வொரு 
ந�ாத்னயிலும் முறுமுறுககி்றெர்்களா்க இல்்லாமைல் 
கிரு்பா�னத்தண்ையில் அவ்விதமைான நெ்ள்களில் 
கிட்டிச் ந�ர்கி்றெர்்களா்கக ்காணப்்படுொர்்கள். 
இரட்சிப்பின் ஆரம்்ப நாட்்களில் வெ்பம் ஒரு முககியமைான 
அ்ையாளத்்த அெர்்களில் வ்காணடிருககும். அது 
அெர்்களுககு ஒரு வ்பரிய நம்பிக்்கயூட்டும் ஆவிககுரிய 
்கருவியா்கக ்காணப்்படும். 

5. புதி் இருதை்ம்:

 இன்னுவமைாரு இரட்சிப்பின் அ்ையாளத்்த 
அப்ந்பாஸத்லர் 2:46-47 ல் ொசிககிந்றாம். “Sin Less 
Of Heart” என்று ஆஙகி்ல நெதா்கமைத்தில் வதளிொ்கப் 
்பார்ககிந்றாம். அதாெது உண்மையான பிரிக்கப்்பைாத, 
அர்்பணிக்கப்்பட்ை இருதயம் என்று வ�ால்்லப்்படுகி்றது. 
மைற்றுவமைாரு விதத்தில் வ�ால்்லப்ந்பானால் 
ஒரு இரட்சிக்கப்்பட்ை மைனிதனின் உள்ளான 
மைனதிலும், இருதயத்திலும், உணர்வு்களிலும் மைாற்்றம் 
ஏற்்பட்டிருககி்றது. நதெனு்ைய ்காரியங்களுககுத் 
தி்றநதமைனதும், நநாக்கங்களில் நதெனுக்கடுத்த 
்பரிசுத்தமும் ்காணப்்படும். நதெனு்ைய ஆசீர்ொதமும் 
உ்ல்க சிநந்கமும் இ்ணநது இருக்காது. நதெனு்ைய 
்காரியங்களும் சிற்றின்்பங்களும் ஒன்்றா்கச் வ�ன்று 
வ்காணடிருக்காது. 
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 நெதம் அெர்்க்ளக குறித்து இவ்விதம் வ�ால்லுகி்றது. 
“இப்்படியிருக்க, ஒருென் கிறிஸதுவுககுள்ளிருநதால் 
புது சிருஷ்டியாயிருககி்றான்; ்ப்ைய்ெ்கள் ஒழிநது 
ந்பாயின. எல்்லாம் புதிதாயின” (2 வ்காரிநதியர் 5:17). 
“அெர்்கள் என் ்கட்ை்ள்களின்்படி நைநது, என் 
நியாயங்க்ளக ்்ககவ்காணடு, அ்ெ்களின்்படி 
வ�ய்ய நான் அெர்்களுககு ஏ்க இருதயத்்தத் தநது, 
அெர்்கள் உள்ளத்தில் புதிய ஆவி்யக வ்காடுத்து, 
்கல்்லான இருதயத்்த அெர்்கள் மைாம்�த்திலிருநது 
எடுத்துப்ந்பாட்டு, �்தயான இருதயத்்த அெர்்களுககு 
அருளுநென்” (எந�ககிநயல் 11:19).  

 ்ப்ைய ்கடினமைான குளிர்நதுந்பான இருதயம் 
மைாறி, ஆவிககுரிய ்காரியங்க்ள ொஞ்சித்து 
நதெ ஐககியத்்த நாடும் புதிய இருதயமைா்க 
மைாற்்றப்்படுகி்றது. நதெனு்ைய சித்தத்்த நதடுகி்ற 
இருதயமுள்ளெர்்களா்க, கிறிஸதெ ்கை்மை்க்ள 
ஒழுங்கா்க நி்்றநெற்றுகி்றெர்்களா்க ்காணப்்படுொர்்கள். 
புதிய ொஞ்்�்க்ளயும், புதிய நநாக்கங்க்ளயும், 
புதிய விருப்்பங்க்ளயும் வ்காணைெர்்களா்க அெர்்கள் 
்காணப்்படுொர்்கள். உ்ல்கமும் அதின் ெழி்களும் 
அெர்்களுககு விருப்்பமைற்்றதா்கவும், இப்ந்பாது 
அெர்்களின் ொஞ்்� நதெனு்ைய ்காரியங்களுககும், 
நதெனு்ைய ொர்த்்தககும் ஏற்்றதா்கவும் இருககும். 
அப்்படியானால், நதெனு்ைய ொர்த்்த இவ்விதம் 
வ�ால்லுெது எவ்ெளவு உண்மையாயிருககி்றது. “உங்கள் 
வ்பாககிஷம் எஙந்க இருககி்றநதா அஙந்க உங்கள் 
இருதயமும் இருககும்” (லூக்கா 12:34). 

 ஒரு வமைய்யான விசுொசி ந்பாதிக்கப்்பைக 
கூடியெனா்கவும், ்கற்றுகவ்காள்ளக கூடியெனா்கவும் 
இருப்்பான். முன்வ்பல்்லாம் தான் நி்னத்தநத �ரி 
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என்று எணணுகி்றெனும், ந்பசுகி்றெனுமைா்க இருநதான்.
ஆனால், தற்ந்பாது ஆவிககுரிய ்காரியங்க்ள 
மைற்்றெர்்களிைத்தில் ்கற்றுகவ்காள்ளககூடிய 
தாழ்மையு்ையெர்்களாய்க ்காணப்்படுொன். 
இவ்விதமைான மைாற்்றத்்தப் வ்பற்றிருககி்றெர்்க்ளப் 
்பார்ப்்பதற்கு ஆச்�ரியமைாயிருககும். அெர்்கள் 
நதெனுககு ஏற்்ற்தநய வ�ய்ய விரும்புகி்றெர்்களாய்க 
்காணப்்படுொர்்கள். சி்ல �மையங்களில் ்ப்ைய எதிரான 
சு்பாெங்கள் வெளிப்்பைப் ்பார்த்தாலும் அது அப்்படிநய 
அைஙகிவிடும்.

 நமைந்ல வ�ால்்லப்்பட்ை தன்்மையற்்றெர்்களாய் 
வ்பரு்மைநயாடும், தாழ்மையற்்றெர்்களுமைாய், 
ந்பாதிக்கப்்பை விரும்்பாதெர்்களாய் உ்ல்க 
நமைன்்மை்யயும், பு்கழச்சி்யயும் விரும்பி 
உ்ல்கத்தில் நமைன்்மையானெர்்களாய்க ்காணப்்பை 
விரும்புகி்றெர்்களின் இரட்சிப்பு �நநத்கத்திற்குரியநத. 
இவ்விதமைானெர்்களில் புதிய இருதய அனு்பெம் 
கி்ையாது. நமைலும், அப்ந்பாஸத்லர் 2:43–
ல் ‘’எல்ந்லாருககும் ்பயமுணைாயிற்று’’ என்று 
்பார்ககிந்றாம். இநத ்பயம் நதெ ்பயத்்தக 
குறிககி்றது. அெரு்ைய ்பரிசுத்தத்்தக குறித்த ்பயம் 
்காணப்்பட்ைது. புதிய இருதயம் வ்பற்்றெர்்கள் நதெ்னக 
குறித்த ்பரிசுத்த ்பயத்்தக வ்காணடிருப்்பார்்கள். 
இன்்்றககு அநந்க கிறிஸதெ கூட்ைங்களில் நதெ்னக 
குறித்த ்பயமைற்்றெர்்களாய்ப் ந்பசும் த்்லெர்்களும், 
மைக்களும் ்காணப்்படுெது மி்கவும் நெத்னயான 
்காரியம். வமைய்யாலும் இரட்சிக்கப்்பட்ைெர்்கள் 
ஆராத்ன்களிலும், ஆராதிப்்பதிலும் ்பரிசுத்த ்பயம் 
உள்ளெர்்களாய் இருதயம் மைாற்்றப்்பட்ைெர்்களாய்க 
்காணப்்படுொர்்கள்.       
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6. இரடசிபட�க குறித்து ஆரம்� நிச்ச்ம்:

 அப்ந்பாஸத்லர் 2:41-47 ஆகிய ெ�னங்களில் அெர்்கள் 
இரட்சிப்பின் ஆரம்்ப நிச்�யத்்தக வ்காணடிருநதார்்கள் 
என்று ்பார்ககிந்றாம். மைகிழச்சி (46ம் ெ�னம்), நதெ்னத் 
துதித்தார்்கள் (47ம் ெ�னம்) ஆகிய்ெ்கள் நதெ்னக 
குறித்த அன்்்பயும், நதெனுககு ஒப்புக வ்காடுத்த்்லயும் 
்காட்டுகி்றது. ஒவ்வொரு விசுொசியும் தான் நதெனுககுச் 
வ�ாநதமைானென், வ�ாநதமைானெள் என்்ற உறுதி்யக 
வ்காணடிருப்்பார்்கள். “நீங்களும் உங்கள் இரட்சிப்பின் 
சுவிந�ஷமைாகிய �த்திய ெ�னத்்தக ந்கட்டு, 
விசுொசி்களானந்பாது, ொககுத்தத்தம் ்பணணப்்பட்ை 
்பரிசுத்த ஆவியால் முத்தி்ர ந்பாைப்்பட்டீர்்கள்” 
(எந்பசியர் 1:13). இநதா ஆசீர்ொதத்்த 2வ்காரிநதியர் 
1:22-லும் நாம் ்பார்ககிந்றாம்.

 கிறிஸதுவுககுள் பி்றநத புதிய விசுொசியில் வ்பரிதான 
அளவில் இநத நிச்�யத்்தப் ்பார்க்க முடியாவிட்ைாலும் 
அநத முத்தி்ர்யக ்காண முடியும். நதெனுககுச் 
வ�ாநதமைானெர்்கள் என்று வ�ால்்லப்்படும்்படியான 
முத்தி்ர ்காணப்்படும். ஒவ்வொரு உண்மையான 
இரட்சிப்்்பப் வ்ப்ற விசுொசியிலும் நதெ 
ஆவியானெரின் முத்தி்ர ்காணப்்படும். 

 ஒரு வமைய்யான விசுொசியில் முன்வ்பற்றிராத நதெ 
�மைாதானம் ்காணப்்படும். ்பாெ மைன்னிப்்்பப் வ்பற்்ற 
நிச்�யத்தினால் இது உணைாகுகின்்றது. முத்தி்ரயானது 
பி்றகு அெர்்கள் முழு்மையாய்ப் வ்ப்றப்ந்பாகின்்ற 
கிறிஸதெ சி்லாககியங்கள், ்பரந்லா்கத்தின் ்காரியங்களுககு 
ஆரம்்ப அச்�ாரமைாயிருககி்றது. தன்னில் ஏற்்பட்டிருககி்ற 
மைாற்்றத்்தக ்கணடு தாநன வியக்கககூடியெனா்கவும் 
அென் இருப்்பான். ்பாெத்்தக குறித்த வெறுப்பும், 
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்பாெத்்தக ்கட்டுப்்படுத்துகி்ற வ்ப்லனும், ெல்்ல்மையும் 
அெனில் ்காணப்்படும். ஆனால், அநத �மையத்தில் 
எல்ந்லாரிலும் ஒநர விதமைா்க இ்ெ அ்னத்தும் 
்காணப்்பைாவிட்ைாலும் அ்ெ்களின் ஆரம்்பமும், 
வதாைர்ச்சியும் ்காணப்்படும். 

7. ்சயாத்தையானின் தையாககுதைல்:

 இது அப்ந்பாஸத்லர் 2-ம் அதி்காரத்தில் 
வ�ால்்லப்்பைவில்்்ல வயன்்றாலும் �ாத்தானின் 
தாககுதல் இரட்சிப்பின் அ்ையாளங்களில் ஒன்்றாகும். 
புதிதா்க இரட்சிக்கப்்பட்ைெர்்களின் மைன்த 
�நநத்கங்கள், ்பயங்கள் என்்ற அககினியாஸதரங்க்ளக 
வ்காணடு �ாத்தான் தாககுொன். நதெ்னத் 
நதடுகி்றெர்்கள் நதெனு்ைய �த்தியத்்தக 
குறித்தும், ஆவிககுரிய முன்நனற்்றத்்தக குறித்தும் 
�நநத்கங்களினால் தாக்கப்்படும்ந்பாது நதெ 
ஆவியானெர் அெர்்களில் கிரி்ய வ�ய்கி்றார் என்று 
அர்த்தம். ஒரு இரட்சிக்கப்்பைாத ஆத்துமைா இன்னும் 
ஆவிககுரிய அடி்மைத்தனத்தில் இருககும்வ்பாழுது 
அவ்ெளொ்க �ாத்தானால் தாக்கப்்படுெதில்்்ல. 
ஆணைெராகிய இநயசு இ்தக குறித்து லூக்கா 11:21-ல் 
வ�ால்லுகி்ற்தப் ்பார்க்க்லாம்.

 ஆயுதநதரித்த ்ப்லொன் தன் அரணமை்ன்யக 
்காககி்றந்பாது, அெனு்ைய வ்பாருள் 
்பத்திரப்்பட்டிருககும். வமைய்யான இரட்சிப்்்பப் 
வ்பற்்றெர்்கள் அெனு்ைய பிடிககுள் இன்னுமைா்க 
இல்்்ல. அெர்்கள் தப்பித்து விட்ைார்்கள். ஆ்கநெ, 
தான் அெர்்கநளாடு யுத்தம் வ�ய்கி்றெனாய் அென் 
்காணப்்படுகி்றான். “ஏவனனில், மைாம்�த்நதாடும் 
இரத்தத்நதாடுமைல்்ல, து்ரத்தனங்கநளாடும், 
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அதி்காரங்கநளாடும், இப்பிர்பஞ்�த்தின் அநத்கார 
ந்லா்காதி்பதி்கநளாடும், ொனமைணை்லங்களிலுள்ள 
வ்பால்்லாத ஆவி்களின் ந�்ன்கநளாடும் நமைககுப் 
ந்பாராட்ைம் உணடு” (எந்பசியர் 6:12). மைனதில் ஏற்்படும் 
ந்பாராட்ைங்கள், உணருகி்ற நிச்�யமைற்்ற தன்்மை்கள், 
அநந்க �மையங்களில் ஏற்்படும் �நநத்கங்கள் அெர்்கள் 
தற்ந்பாது யுத்த ்களத்தில் இருப்்ப்தயும் அெர்்கள் 
இரட்சிக்கப்்பட்டிருககி்றார்்கள் என்்ப்தயும் ்காட்டுகி்றது. 
இரட்சிக்கப்்படுகி்ற இளம் விசுொசி்களுககு ஆவிககுரிய 
விதத்தில் உதவி வ�ய்ய நெணடும். �ாத்தான் அெர்்களின் 
இரட்சிப்்்ப ஒருக்காலும் எடுத்துப்ந்பாை முடியாது 
என்்றாலும் கிறிஸதுவுககுள்ளான �நநதாஷத்்தயும் 
மைகிழச்சி்யயும் வ்கடுக்கப் ்பார்ப்்பான்.

 �ாத்தானின் தநதிரங்கள் வித்தியா�மைானது. ஒரு 
விசுொசி தன் விசுொ�த்்தக குறித்து �நநத்கப்்பைச் 
வ�ய்ொன். அென் ‘ஆம் எல்்லாம் உண்மைதான், 
விசுொ�ம் உண்மைதான், இரட்சிப்பு உண்மைதான், 
ஆனால், நீநயா இரட்சிக்கப்்பைவில்்்ல. நீயா்கநெ 
அவ்விதம் எணணிகவ்காள்ளுகி்றாய்’ என்்பான். 
ஏதாகிலும் தெறிவிட்ைால் உைநன ‘்பார்த்தாயா, நீ 
எப்்படி வமைய்யாலும் இரட்சிக்கப்்பட்டிருக்கக கூடும்?’ 
என்று குற்்றஞ்�ாட்டுொன். 

 நான் இரட்சிக்கப்்பட்டிருககிந்றனா? என்று 
அ்தககுறித்து ்கெ்்லப்்படுெநத நல்்லது தான். 
உண்மையான கிறிஸதெர்்கள் தங்கள் இரட்சிப்்்பக 
குறித்து ்கருத்துள்ளெர்்களாய் இருப்்பார்்கள். 
அெர்்களின் ஆவிககுரிய நி்்ல அெர்்களுககு 
மி்கவும் முககியமைானது. இ்த பியூரிட்ைன்ஸ என்று 
வ�ால்்லப்்படும் தூய்்மைொதி்கள், “்பரிசுத்த அச்�ம்” 
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என்று அ்ைககி்றார்்கள். இது நல்்ல ஒரு ஆவிககுரிய 
நி்்ல்யக ்காட்டுகி்றது. அெர்்களு்ைய வ்பாககிஷம் 
நதெனு்ைய இராஜஜியத்தில் இருககி்றவதன்்ப்தக 
்காட்டுகி்றது. ஆனால், இரட்சிக்கப்்பைாதெர்்கள் இ்தக 
குறித்து அக்க்்றயும் ்கெ்்லயும் வ்காள்ளமைாட்ைார்்கள். 
அது அெர்்களுககு முககியமைல்்ல.  
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இரடசிபபின் அடை்யாளங்களின் சுருக்கம்: 

1. உண்மையான மைனநதிரும்புதல் நெணடும்- 
வநாறுஙகுணைதும், நருஙகுணைதுமைான இருதயம் 
நதெனு்ைய கிரு்்பக்கா்க, இரக்கத்திற்்கா்க நநாககும். 

 2. நதெனு்ைய ொர்த்்த்யக குறித்த புதிய வதளிவும், 
விளஙகுதலும், அதின் அதி்காரத்திற்கு கீழப்்படிதலும் 
்காணப்்படும்.

 3. நதெ பிள்்ள்களின் ஐககியத்்தத் நதடுதலும், நதெக 
குடும்்பத்தில் பி்றநத உணர்நொடு ்காணப்்படுதலும் 
இருககும்.

4. வெபிககும்்படியான ொஞ்்�யும், வெ்பத்தில் 
நதெநனாடு உ்றொடுத்்ல ொஞ்சித்து அதில் 
வதாைர்நது ெளருதலும் ்காணப்்படும். 

5. புதிய இருதயம் ்காணப்்படும். உ்ல்கத்திலிருநது 
விடு்பட்டு, நதெ்ன ொஞ்சிப்்பதினால் புதிய 
ொஞ்்�்களும், ்கர்த்தருகந்கற்்ற விருப்்பங்களும், 
மைகிழச்சியும் அநத இருதயத்தில் ்காணப்்படும். இநத 
இருதயத்தில் ்பரிசுத்தமைாகுதல் வதாைங்கப்்பட்டு 
வதாைர்ச்சியாய் ந்ைவ்பரும். நதெனுககுப் பிரியமைாய் 
நைப்்பதும், கீழப்்படிதலும் அஙந்க ்காணப்்படும்.

6. நதெனுககுச் வ�ாநதமைானெர்்கள் என்்ற ஆரம்்ப 
நிச்�யம் இருதயத்தில் ்காணப்்படும். நதெ ஆவியானெநர 
அ்த இருதயத்தில் ்ெககி்றார்.

7. �ாத்தானின் தாககுதல்்கள் புதிய ந�ாத்ன்களா்க, 
�நநத்கங்களா்க ்பயங்களா்க ்காணப்்பை்லாம். 
ஆவிககுரிய யுத்தம் ஆரம்்பமைாகிவிட்ைது என்்பது 
அறியப்்படும். 
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இநதை இரடசிபபின் அடை்யாளங்கள் அடனத்தும் ஒவர ்செ்த்தில் ஒன்்றயா்கக 
்கயாணப�டுெயா?

 நெதத்தில் உள்ள அநந்க இரட்சிப்பின் வ�யல்்க்ளப் 
்பார்ககும்ந்பாது இரட்சிப்பு சி்ல �மையங்களில் �டுதியா்க 
ஏற்்பை்லாம். சி்ல �மையங்களில் வதாைர்நது சி்ல 
்கா்லங்களா்க ந்ைவ்பறுகி்றதா்க இருக்கா்லம்.  ஒரு 
்பாவி ்பயத்்தப் ்பற்றி உணரும்ந்பாது, அெனுககுள் 
்படிப்்படியா்க வெளிச்�மும், விளஙகுதலும் ெர்லாம். 
தன்னு்ைய எல்்லா இருதயத்தின் ்கடினத் தன்்மையும் 
வநாறுக்கப்்பட்டு, நதெனுககு முன்்பா்க �ரண்ைெதில் 
சி்ல �மையம் சி்ல ்கா்லங்கள் வ�ல்்ல்லாம். ஒரு ்பாவி 
இரட்சிப்பின் மைாறுதலுககுள் ெருெதற்கு முன் ்பாெத்்தக 
குறித்து உணருெதும், நதெ்னத் நதடுெதும் சி்ல ்கா்லம் 
வதாைர்ச்சியா்க ந்ைவ்பறுகி்ற ்காரியமைா்கவும் கூை 
இருக்க்லாம்.

 இரட்சிப்பின் அ்ையாளங்களில் சி்ல ஆவியானெர் 
இருதயத்தில் வ�ய்யும் கிரி்ய மூ்லமைா்க ஆரம்்பத்தில் 
வெளிப்்பட்டு பி்றகு வதாைர்ச்சியா்க ்காணப்்பை்லாம். 
ஆனால், இருள் முற்றிலும் நீஙகி வெளிச்�ம் ெரும்ந்பாது, 
குற்்ற உணர்வு  நீஙகி ்பாெ மைன்னிப்்்பப் வ்பறும்வ்பாழுது 
இரட்சிப்பின் எல்்லா அ்ையாளங்களும் அை்கா்க 
வதளிொ்க வெளிப்்படும். இ்த ொசிககும் 
அன்்பானொர்்கநள! நீங்கள் இவ்விதமைான 
குணாதி�யங்க்ளக வ்காணடிருககிறீர்்களா? 
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