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மறுபிறப்பில் என்ன நிகழ்கிறது?
(ய�ோவோன 3:1–10)   

	 யூதருக்குள்	அதிகாரியாகிய	நிக்்காததமு	என்னப்பட்ட	
்பரிதேயன	 ஒருவன	 இருநதான.	 அவன	 இராக்காலத்தில்	
இதயசுவினி்டத்தில்	வநது:	 ரபீ,	 நீர்	 ததவனி்டத்திலிருநது	வநத	
த்பாதகர்	 எனறு	 அறிநதிருக்கித�ாம்.	 ஏ்்னனில்	 ஒருவனும்	
தனனு்டத்ன	ததவன	இராவிட்டால்	நீர்	் ேய்கி�	இப்படிப்பட்ட	
அற்புதஙகளைச்	் ேய்ய	மாட்டான	என�ான.	இதயசு	அவனுக்குப	
பிரதியுத்தரமாக:	 ஒருவன	 மறு்படியும்	 பி�வாவிட்டால்	
ததவனுள்டய	 ராஜ்ஜியத்ளதக்	 காணமாட்டான	 எனறு	
்மய்யாகதவ	்மய்யாகதவ	உ்னக்குச்	்ோல்லுகித�ன	என�ார்.	
அதற்கு	நிக்்காததமு:	ஒரு	மனுஷன	முதிர்வயதாயிருக்ளகயில்	
எப்படிப	 பி�ப்பான?	 அவன	 தன	 தாயின	 கர்ப்பத்தில்	
இரண்டாநதரம்	 பிரதவசித்துப	 பி�க்கக்கூடுதமா	 என�ான.	
இதயசு	பிரதியுத்தரமாக:	ஒருவன	ஜலத்தி்னாலும்	ஆவியி்னாலும்	
பி�வாவிட்டால்	 ததவனுள்டய	 ராஜ்ஜியத்தில்	 பிரதவசிக்க	
மாட்டான	 எனறு	 ்மய்யாகதவ	 ்மய்யாகதவ	 உ்னக்குச்	
்ோல்லுகித�ன.	மாம்ேத்தி்னாதல	பி�ப்பது	மாம்ேமாயிருக்கும்.	
ஆவியி்னால்	 பி�ப்பது	 ஆவியாயிருக்கும்.	 நீஙகள்	 மறு்படியும்	
பி�க்க	தவணடும்	எனறு	நான	உ்னக்குச்	்ோன்னளதக்	குறித்து	
ஆச்ேரியப்ப்ட	 தவண்டாம்.	 காற்�ா்னது	 த்னக்கு	 இஷ்டமா்ன	
இ்டத்திதல	வீசுகி�து.	அதின	ேத்தத்ளதக்	தகடகி�ாய்.	ஆகிலும்	
அது	 இன்ன	 இ்டத்திலிருநது	 வருகி�்தனறும்,	 இன்ன	
இ்டத்துக்குப	த்பாகி�்தனறும்	உ்னக்குத்	் தரியாது.	ஆவியி்னால்	
பி�நதவ்்னவத்னா	அவனும்	அப்படிதய	இருக்கி�ான.	அதற்கு	
நிக்்காததமு:	 இளவகள்	 எப்படி	 ஆகும்	 என�ான.	 இதயசு	
அவள்ன	 தநாக்கி:	 நீ	 இஸரதவலில்	 த்பாதக்னாயிருநதும்	
இளவகளை	அறியாமலிருக்கி�ாயா?	என�ார்.

	 ஒரு	 மனிதனின	 மறுபி�பபில்	 என்ன	 நிகழ்கி�து	
என்பளதக்	குறித்து	நாம்	இநத	சிற்த�டடின	மூலம்	சிநதிக்கலாம்.			
தயாவான	 3:3ல்	 “ஒருவன	 மறு்படியும்	 பி�வாவிட்டால்	
ததவனுள்டய	 ராஜ்ஜியத்ளதக்	 காணமாட்டான	 எனறு	
்மய்யாகதவ	்மய்யாகதவ	உ்னக்குச்	்ோல்லுகித�ன”	எனறு	
இதயசுகிறிஸது	நிக்்காததமுவி்டம்	கூறுகி�ார்.	அவவார்த்ளதளய	
்ோல்லும்த்பாது	 அளத	 அவர்	 நம்	 எல்தலாருக்குமாக	
தேர்த்துதான	 ்ோல்லுகி�ார்.	 நிக்்காததமுவுக்கு	 மாத்திரம்	



சீர்திருத்த சததியங்கள் 

2

விதேஷமாக	அளத	அவர்	கூ�வில்ளல.	 நீஙகளும்	நானும்கூ்ட	
மறு்படியும்	 பி�நதா்லாழிய,	 ததவனுள்டய	 ராஜ்ஜியத்ளதக்	
காணமுடியாது.	 மறு்படியும்	 பி�வாவிட்டால்	 நாம்	
இரடசிக்கப்ப்ட	முடியாது;	க்டவுளின	குடும்்பத்தில்	்பஙகு்்ப�	
முடியாது,	தமாடேத்திற்கும்	்ேல்ல	முடியாது.	அதற்கு	மா�ாக	
நாம்	நரகத்திற்குத்தான	த்பாகி�வர்கைாக	இருபத்பாம்.

	 மிகுநத	 ்பக்தி	 ளவராக்கியம்	 நிள�நத	 யூத	
மதத்தளலவர்கைாகிய	 ்பரிதேயரில்	 நிக்்காததமுவும்	 ஒருவர்.	
அப்படிப்பட்டவர்களைப	 ்பார்த்துதான	 இதயசுகிறிஸது,	 மத்	
23:15,	33	ஆகிய	வே்னஙகளில்,	“மாயக்காரராகிய	தவத்பாரகதர!	
்பரிதேயதர!	 உஙகளுக்கு	 ஐதயா,	 ஒருவள்ன	 உஙகள்	
மார்க்கத்தா்னாக்கும்்படி	 ேமுத்திரத்ளதயும்	 பூமிளயயும்	 சுற்றித்	
திரிகிறீர்கள்.	அவன	உஙகள்	மார்க்கத்தா்னா்னத்பாது	அவள்ன	
உஙகளிலும்	 இரடடிப்பாய்	 நரகத்தின	 மக்னாக்குகிறீர்கள்.	 .	 .	
ேர்ப்பஙகதை,	 விரியன	 ்பாம்புக்குடடிகதை!	 நரகாக்கிள்னக்கு	
எப்படித்	 தபபித்துக்	 ்காள்வீர்கள்?”	 எனறு	 கூறுகி�ார்.	
ஆகதவ,	 நாம்	சிநதிக்கும்்படி	எடுத்துக்	்காணடிருக்கும்	இநத	
விஷயம்	 ோதாரணப்பட்டதல்ல,	 இது	 மிகவும்	முக்கியத்துவம்	
வாய்நதது.	நித்திய	ஜீவனுக்குட்படுதவாமா	இல்ளலயா	என்பது	
மறுபி�ப்பாகிய	இநத	காரியத்தில்தானஅ்டஙகி	இருக்கி�து.	

மறுபிறப்பு - கலககத்தை ஏற்படுததுகிறது

“ஒருவன	மறு்படியும்	பி�வாவிட்டால்	ததவனுள்டய	
ராஜ்ஜியத்ளதக்	காண	மாட்டான”

	 இநத	 சிற்த�டடில்	 நாம்	 ேநதிக்கவிருக்கி�	 தகள்வி:	
மறுபி�பபில்	 என்ன	 நிகழ்கி�து	 என்பதாகும்.	 அதற்கு	
்பதிலளிப்பதற்கு	 முன்னதாக,	 இநத	 தியா்னஙகளை	
வாசிப்பவர்களின	 ம்னநிளலளயப	 ்பற்றி	 எ்னக்கு	
உண்டாயிருக்கி�	 கவளலளயக்	 குறித்து	 உஙகளி்டம்	 ்பகிர்நது	
்காள்ை	 விரும்புகித�ன.	 இநத	 தியா்னஙகள்	 ்பலருக்கு	
கலக்கத்ளத	ஏற்்படுத்தக்கூடும்	என்பளத	நான	அறிநதிருக்கித�ன.	
இதயசுகிறிஸதுவின	வார்த்ளதகளை	நாம்	நன�ாக	கவனித்துப	
்பார்த்ததாமா்னால்,	 அது	 மீணடும்	 மீணடுமாக	 கலக்கத்ளத	
ஏற்்படுத்துவது	 த்பாலதவ,	 இநத	 தியா்னஙகளும்	 அதநருக்கு	
இருக்கக்	கூடும்.	அதற்கு	குள�நத்படேம்	மூனறு	காரணஙகள்	
இருக்கக்	கூடும்.	
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1) நம்மு்ைய மிகவும் மமோசமோன நில்ம:

	 க்டவுளுள்டய	 உயிர்பபிக்கி�தா்ன	 கிருள்ப	
்ேயல்்ப்டாத்படேத்தில்,	 நமது	 ஆவிக்குரிய	 நிளலளம	
நம்பிக்ளகயற்�தும்,	 நமது	 குணஙகள்	 தமாேமா்னதாகவும்,	
நாம்	 குற்�வாளி	 எனகி�	 நிளலளமயிலுதம	 இருபத்பாம்	
என்பளத	மறுபி�பள்பக்	குறித்த	இதயசுவின	உ்பததேம்	சுடடிக்	
காணபிக்கி�து.	நம்மில்	மறுபி�பபு	ஏற்்படுவதற்கு	முன்பாக	நாம்	
ஆவிக்குரியவிதத்தில்	மரித்தவர்கைாக	இருநததாம்.	சுயநலமும்,	
எதிர்த்து	 நிற்கி�துமா்ன	 குணஙகளைக்	 ்காண்டவர்கைாக	
இருநததாம்.	 நியாயத்தின்படி	 நாம்	 க்டவுளுக்கு	 முன்பாக	
குற்�ஞோட்டப்பட்டவர்கைாகவும்,	 அவருள்டய	
தகா்பாக்கிள்னக்கு	 ஆைா்னவர்கைாகவும்	 இருநததாம்.	
இதயசுகிறிஸது	நம்மி்டம்	நீஙகள்	மறு்படியும்	பி�க்க	தவணடும்	
எனறு	 ்ோல்லுளகயில்,	 நமது	 தற்த்பாளதய	 நிலளமயா்னது	
உணர்வற்�தும்,	 ்கடடுப	 த்பா்னதும்,	 குற்�முள்ைதுமாகிய	
மிகவும்	 தமாேமா்ன	 நிளலயில்	 காணப்படுகி�து	 என்பளதயும்	
குறிபபிடுகி�ார்.	நமது	வாழ்வில்	க்டவுளின	்்பரிதா்ன	கிருள்ப	
இல்லாமல்,	 நம்மி்டம்	 இருக்கி�	 குள�்பாடுகளைக்	 குறித்து	
தகடடு	அறிநது	்காள்ை	விரும்்ப	மாடத்டாம்.	ஆகதவ,	நீஙகள்	
மறு்படியும்	பி�நதுதான	ஆகதவணடும்	எனறு	இதயசுகிறிஸது	
கூறுவளதக்	தகடடு	நாம்	கலக்கமுறுகித�ாம்.

2) நோமோகமே மறுபிறப்்்ப ஏற்படுததிக ககோள்ள முடியோதை தைன்ம:

	 மறுபி�பபில்	 நமக்குள்	 ஏததா	 நிகழ்கி�தத	 தவிர,	
நாமாகாதவ	 எதுவும்	 ்ேய்து்காள்வதல்ல	 எனகி�	 உ்பததேம்	
நமக்குக்	 கலக்கத்ளத	 ஏற்்படுத்துகி�து.	 தயாவான	 1:13	
இக்கருத்ளத	 வலியுறுத்துகி�து.	 “இரத்தத்தி்னாலாவது,	 மாம்ே	
சித்தத்தி்னாலாவது,	 புருஷனுள்டய	 சித்தத்தி்னாலாவது	
பி�வாமல்,	ததவ்னாதல	பி�நதவர்கள்”	அள்னவரும்	ததவனுள்டய	
பிள்ளைகள்	 எனறு	 அவவே்னம்	 அறிவிக்கி�து.	 த்பதுருவும்	
இதத	 கருத்ளத	 வலியுறுத்துகி�ார்:	 “நம்முள்டய	 கர்த்தராகிய	
இதயசுகிறிஸதுவின	 பிதாவாகிய	 ததவனுக்கு	 ஸததாத்திரம்	
உண்டாவதாக.	 .	அவர்,	 .	 .	 தமது	மிகுநத	இரக்கத்தின்படிதய	
நம்ளம	மறு்படியும்	்ஜநிபபித்தார்”	 (1த்பது	 1:3,4).	 மறுபி�பள்ப	
நாமாக	 ஏற்்படுத்திக்	 ்காள்வதில்ளல,	 ததவத்ன	 அளத	
ஏற்்படுத்துகி�ார்.	நம்மில்	ஏததனும்	நனளம	காணப்படுமா்னால்,	
அது	நாம்	மறு்படியும்	பி�நதத்னால்	ஏற்்படடிருக்கி�	விளைதவ	
ஒழிய,	நாம்	்ேய்த	நனளமதய	நமது	மறுபி�பபுக்குக்	காரணம்	
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எனறு	கூ�	முடியாது.	மறு்படியும்	பி�ப்ப்தன்பது	நமது	ளகயில்	
இல்ளல	என்பது	இத்னால்	விைஙகுகி�து.	மறு்படியும்	பி�த்தல்	
நமது	 கடடுப்பாடடில்	 இல்ளல.	 எதுவும்	 ்ேய்யவியலாத	
நமது	 நிர்்பநதமா்ன	 நிளலளயயும்,	 தவறு	 யாளரதயா	 அதற்கு	
ோர்நதிருக்க	 தவணடியதா்ன	 நிலளமளயயும்	 இது	 சுடடிக்	
காணபிக்கி�து.

	 ஆகதவ,	 இது	 நமக்குக்	 கலக்கத்ளத	 ஏற்்படுத்துகி�து.	
நாம்	 மறு்படியும்	 பி�வாவிட்டால்	 ்பரதலாகராஜ்ஜியத்ளதக்	
காண	 முடியாது	 எனகி�	 எச்ேரிபள்பப	 ்்பற்றிருக்கித�ாம்.	
அதத	ேமயத்தில்	நாமாகதவ	நம்மில்	மறுபி�பள்ப	ஏற்்படுத்திக்	
்காள்ை	 முடியாது	 என்பதும்	 ்ோல்லப்படடிருக்கி�து.	 இது	
மிகுநத	கலக்கத்ளத	உருவாக்குகி�து.

3) மறுபிறப்பில் கைவுளுகமக முழு உரி்ம இருப்்பது நமககு 
அனுகூலமோக இல்்ல:

	 மறுபி�பள்பக்	 குறித்த	 இதயசுவின	 த்பாதள்ன	 நமக்கு	
கலக்கத்ளத	 ஏற்்படுத்துவதற்கு	 மூன�ாவது	 காரணம்,	 அதில்	
க்டவுளுக்தக	முழு	சுதநதிரமும்	இருக்கி�து	எனகி�	உணளமளய	
அது	நமக்கு	காணபிக்கி�து.	அளதயுநதவிர்த்து,	நமது	சுயநலம்	
மற்றும்	 எதிர்த்து	 நிற்கி�	 குணஙகளின	 காரணமாக	 நாம்	
ஆவிக்குரியவிதத்தில்	 மரித்தவர்கைாகக்	 காணப்படுகித�ாம்.	
சு்பாவத்தின்படி	 நாம்	 தகா்பாக்கிள்னயின	 பிள்ளைகைாக	
இருக்கித�ாம்	 (எத்ப	 2:3).	 நமது	 கீழ்ப்படியாத	 குணம்	மிகவும்	
ஆழமாக	 நம்மில்	 ்பதிநதிருப்பதால்	 நம்மால்	 சுவிதேஷத்தில்	
கூ�ப்படடுள்ை	 கிறிஸதுவின	 மகிளமளயக்	 காணதவா,	
அளத	 தநசிக்கதவா	 இயலாமல்	 இருக்கி�து	 (2்காரி	 4:4).	
இப்படியிருக்க,	 நாம்	 மறுபி�பள்ப	அள்டய	 தவணடுமா்னால்	
அதற்கு	 ததவள்னதய	 முழுவதுமாகச்	 ோர்நது	 ்காள்ை	
தவணடிய	நிளலயில்	இருக்கித�ாம்.	ஆவிக்குரிய	பிணஙகைாக	
இருக்கி�	நாம்	்ேய்கி�	கிரிளயகளைக்	்காணடு	அவர்	நம்ளம	
உயிர்பபிக்க	 சித்தங	 ்காள்வதில்ளல.	 மா�ாக,	 அவர்	 நம்ளம	
உயிர்பபித்திருக்கி�்படியி்னால்தான	 நாம்	 நற்கிரிளய	 ்ேய்யக்	
கூடியவர்கைாக	 ஆகித�ாம்.	 அதநகருக்கு	 இநத	 விஷயமா்னது	
ஆரம்்பத்தில்	கலக்கத்ளத	ஏற்்படுத்துவதாயிருக்கி�து.

எனது மநோககம்:	 உஙகளை	 தி்டப்படுத்தி,	 இரடசிபபிற்குள்	
ந்டத்துவதத	தவிர	கலக்கமூடடுவதல்ல.

	 ஆகதவ,	நான	இநத	தியா்னத்ளத	ஆரம்பிக்ளகயிதலதய	
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இது	்பலருக்கு	எவவைவு	கலக்கத்ளத	விளைவிக்கும்	என்பளத	
அறிநதவ்னாகத்தான	 ஆரம்பிக்கித�ன.	 ஓ!	 நான	 எவவைவு	
ஜாக்கிரளதயுள்ைவ்னாக	 இருக்க	 விரும்புகித�ன.	 இைகிய	
ம்னதுள்ை	 ஆத்துமாவுக்கு,	 ததளவயில்லாத	 துயரத்ளத	
ஏற்்படுத்த	 நான	 விரும்்பவில்ளல.	 அதத	 ேமயத்தில்	 ்வறும்	
நற்குணஙகளையும்	 ்பக்திளயயும்	 ஆவிக்குரிய	 வாழ்க்ளகயாக	
எணணிக்	் காணடிருப்பவர்களுக்கு	் ்பாய்யா்ன	நம்பிக்ளகளய	
ஏற்்படுத்துவளதயும்	 நான	 விரும்்பவில்ளல.	 எ்னக்காக	 தயவு	
்ேய்து	 ்ஜபியுஙகள்.	 இநநாடகளில்	 நான	 நித்தியத்துக்குரிய	
ஆத்துமாக்களை	 ளகயாளுவதாக	 உணருகித�ன.	 இருநதாலும்	
அவர்களை	உயிர்பபிக்கும்	வல்லளம	எ்னக்கு	இல்ளல	என்பளத	
அறிநதிருக்கித�ன.	க்டவுளுக்குத்தான	அநத	அதிகாரம்	உணடு.	
எத்ப	 2:4-5	 அவர்	 கூறுவளத	 அவர்	 ந்டபபிப்பார்	 எனகி�	
நம்பிக்ளக	 எ்னக்கு	 இருக்கி�து.	 “ததவத்னா	 இரக்கத்தில்	
ஐசுவரியமுள்ைவராய்,	 நம்மில்	 அனபுகூர்நத	 தம்முள்டய	
மிகுநத	 அனபி்னாதல,	 அக்கிரமஙகளில்	 மரித்தவர்கைாயிருநத	
நம்ளமக்	கிறிஸதுவு்டத்னகூ்ட	உயிர்பபித்தார்.	கிருள்பயி்னாதல	
இரடசிக்கப்படடீர்கள்”.	 கிறிஸதுவா்னவர்	 ேத்தியத்தி்னாதல	
எஙதக	உயர்த்தப்படுகி�ாதரா	அஙதக	ததவன	தமது	உயிர்பபிக்கி�	
கிருள்பளய	மிகவும்	அதிகமாகப	்்பருகச்	்ேய்வதில்	விருப்பங	
்காள்கி�ார்.	ஆகதவ,	இநத	தியா்னமா்னது	உஙகளை	் வறுமத்ன	
கலக்கப்படுத்தி	 விடடுவி்டாமல்,	 உஙகளைத்	 தி்டப்படுத்தி	
ரடசிபபுக்குள்	ந்டத்தும்	என்பதத	எனனுள்டய	நம்பிக்ளகயாக	
இருக்கி�து.

மறுபிறப்பில் எனன நிகழ்கிறது?
	 நாம்	 இநதக்	 தகள்விக்கு	 வருதவாம்.	 மறுபி�பபில்	
என்னதான	 நிகழ்கி�து?	 இதற்குரிய	 விள்டளய	 நான	 மூனறு	
தளலபபுகளில்	விவரிக்கவிருக்கித�ன.		1)	மறுபி�பபில்	புதுவிதமா்ன	
்பக்திளய	அல்ல,	புதிய	வாழ்க்ளகளயப	் ்பற்றுக்	் காள்கித�ாம்.	
2)	 மறுபி�பபில்,	 இதயசுகிறிஸதுவிலுள்ை	 ்தய்வீகத்ளத	
உறுதிப்படுத்துவது	 மாத்திரமல்ல,	 உஙகளில்	 ஏற்்படடிருக்கும்	
்தய்வீகத்ளத	 அனு்பவித்தல்	 ஏற்்படுகி�து.	 3)	 மறுபி�பபில்	
உஙகள்	 ்பளழய	 சு்பாவமா்னது	 முனத்னற்�மள்டவதில்ளல,	
மா�ாக	உஙகளுக்குள்	ஒரு	புதிய	சு்பாவம்	சிருஷடிக்கப்படுகி�து.	
உஙகளுள்டய	இயல்பு	மனனிக்கப்படடு,	்பரிசுத்தமாக்கப்படுகி�து.	
்பரிசுத்த	 ஆவியி்னால்	 ஒரு	 புதிய	 சு்பாவம்	 உஙகளுக்குள்	
ஏற்்படுகி�து.	இளவகளை	நாம்	ஒவ்வான�ாகப	்பார்பத்பாம்.
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1) புதுவிதை ்பகதி அல்ல, புதிய ேோழ்க்க!

	 மறுபி�பபில்	 என்ன	 நிகழ்கி�்தன�ால்,	 அதில்	
ஒரு	 புதிய	 ்பக்தி	 மார்க்கத்ளதயல்ல,	 புதிய	 வாழ்க்ளகளயப	
்்பறுகித�ாம்.	 தயாவான	 3ஆம்	அதிகாரத்தின	முதல்	மூனறு	
வே்னஙகளை	 வாசியுஙகள்.	 “யூதருக்குள்	 அதிகாரியாகிய	
நிக்்காததமு	 என்னப்பட்ட	 ்பரிதேயன	 ஒருவன	 இருநதான.	
அவன	 இராக்காலத்தில்	 இதயசுவினி்டத்தில்	 வநது:	 ரபீ,	 நீர்	
ததவனி்டத்திலிருநது	வநத	த்பாதகர்	எனறு	அறிநதிருக்கித�ாம்.	
ஏ்்னனில்	ஒருவனும்	தனனு்டத்ன	ததவன	இராவிட்டால்	நீர்	
்ேய்கி�	 இப்படிப்பட்ட	 அற்புதஙகளைச்	 ்ேய்ய	 மாட்டான	
என�ான.	 இதயசு	 அவனுக்குப	 பிரதியுத்தரமாக:	 ஒருவன	
மறு்படியும்	 பி�வாவிட்டால்	 ததவனுள்டய	 ராஜ்ஜியத்ளதக்	
காணமாட்டான	எனறு	்மய்யாகதவ	்மய்யாகதவ	உ்னக்குச்	
்ோல்லுகித�ன	என�ார்”.

	 நிக்்காததமு	 என்பவன	 யூதருக்கு	 அதிகாரியாகவும்,	
்பரிதேய்னாகவும்	 இருநதான	 என்பளத	 தயாவான	 நமக்குத்	
்தளிவாக	 எடுத்துளரக்கி�ார்.	 ்பரிதேயர்கள்,	 யூதர்களுக்குள்	
மிகுநத	 ்பக்தி	 ளவராக்கியம்	 உள்டயவர்கைாக	 இருநதார்கள்.	
அப்படிப்பட்ட	 ஒருவனி்டம்தான	 இதயசுகிறிஸது	 3ஆம்	
வே்னத்தில்	“ஒருவன	மறு்படியும்	பி�வாவிட்டால்	ததவனுள்டய	
ராஜ்ஜியத்ளதக்	 காணமாட்டான	 எனறு	 ்மய்யாகதவ	
்மய்யாகதவ	 உ்னக்குச்	 ்ோல்லுகித�ன”	 என�ார்.	 7ஆம்	
வே்னத்தில்	இனனும்	தநரிள்டயாகதவ	“நீஙகள்	மறு்படியும்	பி�க்க	
தவணடும்”	 எனறும்	 ்ோல்லுகி�ார்.	 தயாவான	 ்ோல்வதில்	
ஒரு	விஷயம்	 என்ன்வன�ால்,	 நிக்்காததமு	 எவவைவுதான	
்பக்தியாக	இருநதாலும்,	்பரிதேய	நீதிளயக்	குறித்து	எவவைவுதான	
கற்று	அறிநதிருநதாலும்,	அளவகளை	எவவைவு	ளவராக்கியமாகக்	
கள்டபபிடித்திருநதாலும்	மறு்படியும்	பி�ப்ப்தன்பது	தவிர்க்க	
முடியாத	ததளவ	எனகி�ார்.	உணளமயில்	் ோல்லப	த்பா்னால்	
அளவகள்	யாவுதம	மறுபி�பபுத்	ததளவ	என்பளததான	சுடடிக்	
காணபிப்பதாக	இருக்கின�்ன.

	 நிக்்காததமுவுக்கும்	 உஙகளுக்கும்	 எ்னக்கும்	 என்ன	
ததளவ்யன�ால்,	ஒரு	்பக்தி	மார்க்கமல்ல,	புதிய	ஜீவ்னாகும்.	
பி�பபு	 எ்ன	 நாம்	 குறிபபிடுளகயில்	 ஒரு	 புதிய	 ஜீவன	
உலகத்திற்குள்	பிரதவசிப்பளததய	குறிபபிடுகித�ாம்.	ஒருவிதத்தில்	
்பார்த்தால்	 நிக்்காததமு	 உயிரு்டன	 இருப்பது	 த்பாலத்தான	
ததானறுகி�ார்.	அவர்	சுவாசிக்கி�ார்,	சிநதிக்கி�ார்,	உணருகி�ார்,	
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்ேயல்்படுகி�ார்.	அவர்	ததவோயலாக	சிருஷடிக்கப்பட்ட	ஒரு	
மனிதன.	ஆ்னால்,	இதயசுகிறிஸதுதவா	அவளர	இ�நதவராகக்	
காணகி�ார்	என்பது	்தளிவாகத்	்தரிகி�து.	நிக்்காததமுவில்	
ஆவிக்குரிய	ஜீவன	இல்ளல.	ஆவிக்குரிய	விதமாக	அவர்	பி�வாத	
நிளலயில்	இருக்கி�ார்.	அவருக்குத்	ததளவயா்னது	உயிர்.	மிகுநத	
்பக்தி	ளவராக்கியதமா,	்பக்திக்குரிய	ந்டவடிக்ளககதைா	அல்ல.	
அளவகள்	அவரி்டம்	ஏராைமாகதவக்	காணப்படுகி�து.

	 இதயசு	 கிறிஸது	 லூக்	 9:60ல்	 கூறிய	 வார்த்ளதகள்	
உஙகளுக்கு	 நிள்னவிருக்கும்.	 இதயசுளவப	 பின்பற்றுவளதத்	
தள்ளிபத்பாடும்	 விதமாக,	 த்னது	 தகப்பள்ன	 அ்டக்கம்	
்ேய்துவிடடு	வருகித�ன	எ்னக்	கூறிய	இளைஞனி்டம்	இதயசு	
என்ன	கூறுகி�ார்?	“மரித்ததார்	தஙகள்	மரித்ததாளர	அ்டக்கம்	
்பணணடடும்”	எனகி�ார்.	அதாவது,	ேரீரபபிரகாரமாக	மரித்துப	
த்பா்னவர்கள்	இருக்கி�ார்கள்.	அவர்கள்	அ்டக்கம்	்பணணப்ப்ட	
தவணடிய	 நிளலயில்	 இருக்கி�ார்கள்.	 அதத	 ேமயத்தில்	
ஆவிக்குரியபிரகாரமாக	 மரித்த	 நிளலயிலுள்ைவர்களும்	
இருக்கி�ார்கள்.	 அப்படிப்பட்டவர்கள்	 அநத	 மரித்ததாளர	
அ்டக்கம்	்ேய்யலாம்	எனகி�	அர்த்தத்தில்	இதயசு	கூறுகி�ார்.	
இன்்னாரு	 விதமாக	 ்ோல்தவாமா்னால்,	 உயிருள்ைவர்கள்	
த்பால	ந்டமாடிக்	்காணடிருக்கி�	அதநகர்	மரித்த	நிளலயில்	
இருக்கி�ார்கள்	 எனறு	 இதயசு	 நிள்னக்கி�ார்.	 இதயசு	 கூறிய	
்கட்ட	 குமாரன	 உவளமயில்கூ்ட,	 அநத	 தகப்பன,	 “என	
குமார்னாகிய	 இவன	 மரித்தான,	 திரும்்பவும்	 உயிர்த்தான”	
எனறு	கூறுவளதக்	காணகித�ாம்(லூக்	15:24).

	 நிக்்காததமுவுக்கு	 ்பக்திமார்க்கம்	 ததளவயில்ளல;	
உயிர்தான	 ததளவப்பட்டது	 -	 ஆவிக்குரிய	 உயிர்	
ததளவயாயிருக்கி�து.	 மறுபி�பபில்	 என்ன	 நிகழ்கி�்தன�ால்,	
முனபு	 இல்லாததா்ன	 புதிய	 ஜீவன	 ஒருவனில்	 உருவாகி�து.	
புதிய	பி�பபில்	புதிய	ஜீவன	உருவாகி�து.	புதியஜீவன	என்பது	
்பக்தி	 ந்டக்ளகயாதலா	 அல்லது	 ஒழுக்கத்தாதலா	 அல்லது	
நாதம	 தீர்மானித்துக்	 ்காள்வதாதலா	 வருவதல்ல.	 உயிளரப	
்்பற்றுக்	 ்காள்வதா்ன	 காரியதம	 இது.	 மறுபி�பபில்	 என்ன	
நிகழ்கி�்தன்பளத	விவரிக்கும்	முதலாவது	காரியம்	இது.

2) கதைய்வீகத்தை நம்மில் உணருதைல், ஊர்ஜிதைப்்படுததுதைல் 
மோததிரம் அல்ல:

	 மறுபி�பபில்,	 இதயசுகிறிஸதுவிலுள்ை	 ்தய்வீகத்ளத	
உறுதிப்படுத்துவது	 மாத்திரமல்ல,	 உஙகளில்	 ஏற்்படடிருக்கும்	
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்தய்வீகத்ளத	 அனு்பவித்தலும்	 ஆரம்்பமாகி�து.	 2ஆம்	
வே்னத்தில்,	 நிக்்காததமு,	 “ரபீ,	 நீர்	 ததவனி்டத்திலிருநது	
வநத	 த்பாதகர்	 எனறு	 அறிநதிருக்கித�ாம்.	 ஏ்்னனில்	
ஒருவனும்	 தனனு்டத்ன	 ததவன	 இராவிட்டால்	 நீர்	 ்ேய்கி�	
இப்படிப்பட்ட	அற்புதஙகளைச்	்ேய்ய	மாட்டான”	என�ார்.	
இன்்னாருவிதமாகச்	்ோன்னால்,	 நிக்்காததமு,	இதயசுவில்	
அற்புதமா்ன	 ்தய்வீக	 ்ேயல்களைக்	 காணகி�ார்.	 அதன	
காரணமாக,	இதயசுகிறிஸது	ததவனி்டமிருநது	வநதவர்	என்பளத	
ஊர்ஜிதப்படுத்துகி�ார்.	 இதயசு,	 ததவனுள்டய	 கிரிளயகளைச்	
்ேய்கி�வராய்	 இருக்கி�ார்.	 இதயசு	 அதற்கு,	 “எனள்னக்	
குறித்து	 நீ	 காணகி�	இவவுணளமகளை	 ்பாலஸதீ்னாவிலுள்ை	
யாவரும்	 அறிநது	 ்காண்டால்	 எவவைவு	 நன�ாயிருக்கும்!”	
எனறு	்பதில்	கூ�வில்ளல.	அதற்கு	்பதிலாக,	“நீஙகள்	மறு்படியும்	
பி�க்க	 தவணடும்.	 இல்ளல்யன�ால்,	 நீஙகள்	 ததவனுள்டய	
ராஜ்ஜியத்ளதக்	காணமாடடீர்கள்”	எனகி�ார்.

	 அற்புத	 அள்டயாைஙகளைப	 ்பார்ப்பதும்,	
அளவகளைக்	 கணடு	 ஆச்ேரியப்படுவதும்,	 அற்புதஙகளை	
ந்டபபிக்கி�வர்களைப	்பார்த்து	அவர்	க்டவுளி்டமிருநது	வநதவர்	
எ்ன	்மச்சிக்	்காள்வதும்	ஒருவளரயும்	இரடசிக்காது.	அற்புத	
அள்டயாைஙகளி்னால்	 விளைகின�	 ஆ்பத்துக்களில்	 இதுவும்	
ஒனறு.	அற்புதஙகளைக்	கணடு	ஆச்ேரியப்படுவதற்கு	உஙகளுக்கு	
ஒரு	புது	இருதயம்	ததளவயில்ளல.	அளவகளைக்	கணடு	வியநது	
த்பாற்றுவதற்கு,	்பாவத்தில்	விழுநது	த்பா்ன	்பளழய	இருதயதம	
த்பாதுமா்னதாக	 இருக்கி�து.	 ்பாவத்தில்	 விழுநத	 ்பளழய	
மனுஷ	சு்பாவமா்னது,	அற்புதம்	்ேய்்பவளர	க்டவுளி்டமிருநது	
வநதவராக	 ஏற்றுக்	 ்காள்வதற்கு	 எபத்பாதும்	 தயாராக	
இருக்கி�து.	 பிோசுஙகூ்ட	 இதயசுகிறிஸது	 ததவனி்டத்திலிருநது	
வநதிருப்பளதயும்,	 அவர்	அற்புதஙகள்	 ்ேய்வளதயும்	அறிநது	
ளவத்திருநதான	 (மாற்	 1:24).	 இதயசு,	 நிக்்காததமுவி்டம்,	
ததவனி்டத்திலிருநது	 அனுப்பப்படடு,	 அற்புதஙகள்	
்ேய்கி�வராக	 நீ	 எனள்னக்	 காண்பது	 ்பரதலாகத்திற்கு	
அளழத்துச்	்ேல்லும்	தி�வுதகால்	அல்ல	எனகி�ார்	“ஒருவன	
மறு்படியும்	 பி�வாவிட்டால்	 ததவனுள்டய	 ராஜ்ஜியத்ளதக்	
காணமாட்டான	எனறு	்மய்யாகதவ	்மய்யாகதவ	உ்னக்குச்	
்ோல்லுகித�ன”.

	 இன்்னாருவிதமாகச்	 ்ோன்னால்,	
இதயசுகிறிஸதுவிலுள்ை	 ்தய்வீகத்	 தனளமளய	 அள்டயாைங	
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கணடு்காள்வது	 மாத்திரமல்ல	 விஷயம்,	 உஙகளுக்குள்ைாக	
்தய்வீகத்ளத	அனு்பவிப்பதத	காரியமாகும்.	மறுபி�ப்்பன்பது	
இயற்ளகயா்னது	 அல்ல,	 அது	 ்தய்வீகமா்னது.	 உலகத்தில்	
ஏற்க்னதவ	இருக்கின�	காரியஙகளை	ளவத்து	அளதக்	கணக்கி்ட	
முடியாது.	மறுபி�பபிலுள்ை	் தய்வீகத்தனளமளய	6ஆம்	வே்னம்	
விவரிக்கி�து:	 “மாம்ேத்தி்னால்	 பி�ப்பது	 மாம்ேமாயிருக்கும்.	
ஆவியி்னால்	 பி�ப்பது	 ஆவியாயிருக்கும்”.	 நமது	 இயல்பு	
மாம்ேத்துக்குரியது.	 ததவனுள்டய	 ஆவியா்னவதர	 நம்மில்	
மறுபி�பள்ப	ஏற்்படுத்துகி�	்தய்வீக	ந்பராக	இருக்கி�ார்.	இளத	
இதயசுகிறிஸது	மீணடுமாக	 8ஆம்	வே்னத்தில்	குறிபபிடுகி�ார்:	
“காற்�ா்னது	த்னக்கு	இஷ்டமா்ன	இ்டத்திதல	வீசுகி�து.	அதின	
ேத்தத்ளதக்	தகடகி�ாய்.	ஆகிலும்	அது	இன்ன	இ்டத்திலிருநது	
வருகி�்தனறும்,	 இன்ன	 இ்டத்திற்குப	 த்பாகி�்தனறும்	
உ்னக்குத்	்தரியாது.	ஆவியி்னால்	பி�நதவ்்னவத்னா	அவனும்	
அப்படிதய	 இருக்கி�ான”.	 ஆவியா்னவர்	 இநத	 உலகத்தின	
இயற்ளகத்	 தனளமதயாடு	 ேம்்பநதப்பட்டவரல்ல.	 அவர்	
இயற்ளகக்கு	அப்பாற்்பட்டவர்.	அவர்	்தய்வீகமா்னவர்.	அவர்	
க்டவுைாகவும்	 இருக்கி�ார்.	 மறுபி�பபு	 ஏற்்படுவதற்கு	 அவதர	
காரணகர்த்தாவாக	இருக்கி�ார்.

	 ஆகதவ,	 நிக்்காததமுவி்டம்	 இதயசு	 ்ோல்லுகி�ார்,	
எனனிலுள்ை	 ்தய்வீகத்ளத	 உணர்நது	 ்காள்வது	 மாத்திரம்	
மறுபி�ப்பல்ல,	உ்னக்குள்	ஏற்்படடிருக்கி�	்தய்வீக	மாற்�த்ளத	
நீ	அனு்பவிப்பதத	மறுபி�ப்பாகும்	எனகி�ார்.	நீஙகள்	மறு்படியும்	
பி�க்க	தவணடும்.	இயற்ளகயின	விதிகளின	பிரகாரமாக	அல்ல,	
்தய்வீக	வழிமுள�யின்படியாக	மறு்படியும்	பி�த்தல்	தவணடும்.	
க்டவுளுள்டய	ஆவியா்னவர்	உன	மீது	வநது,	உ்னக்குள்	புதிய	
ஜீவள்னத்	ததாற்றுவிக்க	தவணடும்.

3. மறுபிறப்பு: ஒரு புதிய சிருஷ்டிப்பு, ்ப்ைய்தை புதுப்பிததைல் 
அல்ல:

	 மறுபி�பபில்	 என்ன	 நிகழ்கி�து	 என்பளத	
விைக்குவதில்	 மூன�ாவது	 வளகக்கு	 நாம்	 வநதிருக்கித�ாம்.	
மறுபி�பபு,	 உஙகளுள்டய	 ்பளழய	 மனித	 சு்பாவத்ளததய	
தமம்்படுத்துவதில்ளல.	 உஙகளுக்குள்	 ஒரு	 புதிதா்ன	 மனித	
சு்பாவத்ளத	அது	உருவாக்குகி�து.	அநத	சு்பாவம்	் மய்யாலுதம	
புதியது,	 அது	 உஙகளுக்குள்	 வசிக்கின�	 க்டவுளின	
ஆவியா்னவரால்	உருவாக்கப்படுகி�து.
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	 இநத	 முடிவுக்கு	 வருவதற்கு	 நான	 தமற்்காண்ட	
்பயணத்தின	சுருக்கத்திற்கு	உஙகளையும்	அளழத்துச்	் ேல்கித�ன.	
தயாவா	 3:5ல்,	 இதயசுகிறிஸது,	 “ஒருவன	 ஜலத்தி்னாலும்	
ஆவியி்னாலும்	 பி�வாவிட்டால்	 ததவனுள்டய	 ராஜ்ஜியத்தில்	
பிரதவசிக்க	 மாட்டான	 எனறு	 ்மய்யாகதவ	 ்மய்யாகதவ	
உ்னக்குச்	் ோல்லுகித�ன”	எனறு	நிக்்காததமுவி்டம்	கூறி்னார்.	
“ஜலத்தி்னாலும்	 ஆவியி்னாலும்”	 எனகி�	 இநத	 இரணடு	
வார்த்ளதகளை	 அவர்	 என்ன	 அர்த்தத்தில்	 கூறுகி�ார்?	
ஆவியா்னவர்	நம்ளமக்	கிறிஸதுதவாடு	இளணப்பளதப	த்பானறு,	
இது	தணணீரில்	முழுகும்	ஞா்னஸநா்னத்ளதக்	குறிப்பதாக	சில	
பிரிவி்னர்	 நம்புகி�ார்கள்.	 உதாரணமாக	 ஒரு	 இளணயதைம்	
இவவா�ாகத்	்தரிவிக்கி�து:

	 கிறிஸதவத்திற்தக	 அடிப்பள்டயாக	 இருப்பது	 ்பரிசுத்த	
ஞா்னஸநா்னம்.	 அது	 ஆவியில்	 ஜீவள்ன	 அள்டவதற்கு	
வழியாயிருக்கி�து.	 மற்�	 ்பரிசுத்த	 நியமஙகளைப	 ்்பற்றுக்	
்காள்வதற்குரிய	 வாேலாக	 இருக்கி�து.	 ஞா்னஸநா்னத்தின	
மூலமாக	 நாம்	 ்பாவஙகளிலிருநது	 விடுவிக்கப்படுகித�ாம்.	
க்டவுளுள்டய	 புத்திரர்கைாக	 மறுபி�பபு	 அள்டகித�ாம்.	
கிறிஸதுவின	 அஙகஙகைாக	 ஆகித�ாம்.	 ேள்பயில்	
தேர்த்துக்	 ்காள்ைப்படுகித�ாம்.	 ேள்பயின	 ஊழியஙகளில்	
்பங்கடுக்கித�ாம்:	 “தணணீரின	 மூலமாக	 உயிர்பபிக்கும்	
திருநியமமாக	ஞா்னஸநா்னம்	தவதாகமத்தில்	காணப்படுகி�து”.

	 இலடேக்கணக்கா்ன	 த்பர்கள்,	 தஙகள்	 மறுபி�பபுக்குக்	
காரணம்	 ஞா்னஸநா்னதம	 என�	 த்பாதள்னளயப	
்்பற்றிருக்கி�ார்கள்.	 இது	 உணளமயாக	 இல்லாவிட்டால்,	
உலகஅைவிலா்ன	 ்்பரும்	 தோகேம்்பவம்	 ஏற்்படடிருக்கி�து	
எனத�	கூ�தவணடும்.	இளத	உணளம்ய்ன	நான	நம்்பவில்ளல.	
அப்படியா்னால்	இதயசு	என்னதான	்ோல்லுகி�ார்?

மயோேோ 3ல் கோணப்்படும் “ஜலம்” ஏன ஞோனஸநோனத்தைக 
குறிககோது?

	 இநத	 இ்டத்தில்	 கூ�ப்படடுள்ை	 தணணீர்	 கிறிஸதவ	
ஞா்னஸநா்னத்ளத	 ஏன	 குறிப்பதில்ளல	 என்பதற்கு	 ்பல	
காரணஙகள்	இருக்கின�்ன.	அளதப	்பார்த்த	பின்னால்,	இநத	
வே்னம்	எளதக்	குறிபபிடுகி�து	என்பளதயும்	்பார்பத்பாம்.
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அ) இநதை அதிகோரததில் மேறு எங்குமம ஞோனஸநோனத்தைக குறிதது 
கசோல்லப்்பைவில்்ல:

	 இநத	 வே்னம்	 கிறிஸதவ	 ஞா்னஸநா்னத்ளதக்	
குறிப்பதாக	 இருநதாதலா	 அல்லது	 சிலர்	 கூறுவது	 த்பால	
இது	 மறுபி�பபுக்கு	 மிகவும்	 அவசியமா்னதாக	 இருநதாதலா,	
நித்திய	 ஜீவள்ன	 எப்படி	 அள்டவது	 எனறு	 இதயசுகிறிஸது	
இநத	 அதிகாரத்தில்	 கூறும்	 மற்�	 காரியஙகளு்டன	 தேர்த்து	
்ோல்லப்ப்டாதது	ஏன?	வே-15:	“தனள்ன	விசுவாசிக்கி�வன	
எவத்னா	 அவன	 நித்தியஜீவள்ன	 அள்டயும்்படிக்கு”

வே-16:	“குமாரள்ன	விசுவாசிக்கி�வன	எவத்னா	அவன	் கடடுப	
த்பாகாமல்	நித்தியஜீவள்ன	அள்டயும்்படிக்கு”.	வே-18:	“அவளர	
விசுவாசிக்கி�வன	 ஆக்கிள்னக்குள்ைாகத்	 தீர்க்கப்ப்டான”.	
ஞா்னஸநா்னமா்னது	 அவவைவு	 அத்தியாவசியமா்னதாக	
இருக்குமா்னால்,	 அளத	 இஙதக	 விசுவாேத்ததாடு	 தேர்த்து	
குறிபபி்டாதது	ஆச்ேரியமாகவல்லவா	இருக்கி�து!

ஆ) கோறறு உதைோரணதமதைோடு ஞோனஸநோனம் க்போருநதி ேரவில்்ல:

	 மறுபி�பபு,	 தணணீர்ஞா்னஸநா்னத்ததாடு	 உறுதியாக	
இளணக்கப்படடிருநததா்னால்,	 8ஆம்	 வே்னத்தில்	
கூ�ப்படடுள்ை	 காற்று	 உதாரணம்	 ேரியா்னதாக	 இராது.	
“காற்�ா்னது	த்னக்கு	இஷ்டமா்ன	இ்டத்திதல	வீசுகி�து.	அதின	
ேத்தத்ளதக்	தகடகி�ாய்.	ஆகிலும்	அது	இன்ன	இ்டத்திலிருநது	
வருகி�்தனறும்	 இன்ன	 இ்டத்துக்குப	 த்பாகி�்தனறும்	
உ்னக்குத்	்தரியாது.	ஆவியி்னால்	பி�நதவ்்னவத்னா	அவனும்	
அப்படிதய	இருக்கி�ான”	எனறு	இதயசு	் ோல்லுகி�ார்.	க்டவுள்,	
காற்ள�ப	த்பாலதவ	தமது	இஷ்டத்தின	பிரகாரம்	மறுபி�பள்ப	
ஏற்்படுத்தக்	 கூடியவர்	 என்பளத	 இஙகு	 ்ோல்வது	 த்பால்	
இருக்கி�து.	ஆ்னால்,	ஒவ்வாரு	முள�யும்	ஒரு	குழநளதயின	மீது	
தணணீர்	 ்தளிக்கப்படும்த்பாது	 மறுபி�பபு	 நிகழ்கி�து	 எனறு	
்ோல்தவாமா்னால்	அது	 தமற்கூறி்ன	கூற்று	 ேரியல்ல	 எனறு	
்தரிவிக்கி�தத.	 அப்படியா்னால்	ஞா்னஸநா்னமாகிய	 நியமம்,	
காற்ள�	கடடுப்படுத்தி	ளவத்திருப்பது	த்பால	ஆகிவிடுதம.

இ) இமயசுகிறிஸது, நிகககோமதைமு்ேக கண்டிததைதில் ஞோனஸநோனம் 
க்போருநதைவில்்ல:

	 இதயசுகிறிஸது,	 கிறிஸதவ	 ஞா்னஸநா்னத்ளதக்	
குறிபபிடடிருநதாரா்னால்,	 அவர்	 ்பரிதேய்னாகிய	
நிக்்காததமுவி்டம்,	 10ஆம்	 வே்னத்தில்,	 “நீ	 இஸரதவலில்	
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த்பாதக்னாயிருநதும்	 இளவகளை	 அறியாமல்	 இருக்கி�ாயா?”	
எனறு	 தகட்டது	 விசித்திரமாக	 இருநதிருக்கும்.	
்பளழயஏற்்பாடடில்	 ்ோல்லப்படடிருக்கும்	 ஏததா்வாரு	
காரியத்ளதக்	 குறித்து	 இதயசு	 இப்படி	 கூறியிருநதாரா்னால்	
அது	 ்்பாருத்தமாயிருக்கும்.	 இதயசுவின	 வாழ்க்ளக,	 மரணம்	
ஆகியளவகளின	 கருத்ளத	 உள்ை்டக்கியதாக	 பின்னால்	
ஏற்்ப்டபத்பாகி�தா்ன	ஞா்னஸநா்னத்ளதக்	குறித்து	இஸரதவலில்	
த்பாதக்னாயிருக்கி�வனுக்கு	 விைஙகவில்ளல	 எ்ன	 அவர்	
நிக்்காததமுளவக்	கடிநது	் காண்டார்	என்பது	் ்பாருத்தமா்ன	
காரணமாயில்ளல.

ஈ) புதியஉைன்படிக்கயின ேோககுததைததைங்கம்ளோடு தைண்ணீரும் 
ஆவியும் இ்ணநதுள்ளது:

	 10ஆம்	வே்னத்தின	கருத்து	நம்ளம	்பளழயஏற்்பாடடின	
பின்னணிக்கு	 இடடுச்	 ்ேல்கி�து.	 அஙதக	 நாம்,	 தணணீரும்	
ஆவியும்	 புதியஏற்்பாடடின	 வாக்குத்தத்தஙகதைாடு	 மிகவும்	
்நருக்கமாகப	 பிளணக்கப்படடுள்ைளதக்	 காணகித�ாம்.	
அதிலும்	 முக்கியமாக	 எதேக்கிதயல்	 36ஆம்	 அதிகாரத்தில்	
காணகித�ாம்.	அளத	நாம்	்படிபத்பாம்.	இநத	வே்னஙகள்தான	
நாம்	 இனி	 இத்தியா்னத்தில்	 ்படிக்கப	 த்பாகி�ளவகளுக்கு	
ஆதாரமாக	இருக்கப	த்பாகி�து.

எமசககிமயல் 36ல் தைண்ணீரும் ஆவியும்

	 ்பாபிதலானின	 சிள�யிருபபிலிருநது	 ததவன	 தமது	
ஜ்னஙகளைத்	திரும்்பக்	கூடடிச்	தேர்க்கும்த்பாது,	அவர்களுக்கு	
என்ன	 ்ேய்வார்	 என்பளத	 எதேக்கிதயல்	 தீர்க்கதரிே்னமாக	
உளரக்கி�ார்.	 அதில்	 ்ோல்லப்படடிருப்பளவ	 மிகுநத	
்்பாருைாழம்	 ்காண்டளவ.	 அதன	 விளைவு	 இஸரதவல்	
ஜ்னஙகளுக்கு	 மாத்திரம்	 அல்ல.	 ஏ்்னன�ால்,	 தம்ளம	
நம்புகி�வர்களுக்காக,	 தமது	 இரத்தத்தின	 மூலமாக	
புதியஉ்டன்படிக்ளகளய	 ஸதாபிக்கப	 த்பாவளதக்	 குறித்து	
இதயசுகிறிஸது	் தரிவிக்கி�ார்	(லூக்	22:20).	இது,	எதரமியா	31:31ல்	
இருப்பளதப	 த்பான�	 புதியஏற்்பாடடு	 வாக்குத்தத்தஙகளுள்	
ஒனறு.	இளத	நாம்	்படித்துப	்பார்பத்பாம்.	எதேக்	36:24-28:

	 “நான	 உஙகளை	 பு�ஜாதிகளி்டத்திலிருநது	 அளழத்து,	
உஙகளை	 ேகல	 ததேஙகளிலுமிருநது	 தேர்த்து.	 உஙகள்	
சுயததேத்திற்கு	 உஙகளைக்	 ்காணடுவருதவன.	 அப்்பாழுது	
நான	 உஙகள்தமல்	 சுத்தமா்ன	 ஜலம்	 ்தளிபத்பன.	 நான	
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உஙகளுள்டய	எல்லா	அசுத்தஙகளையும்	உஙகளுள்டய	எல்லா	
நரகலா்ன	விக்கிரகஙகளையும்	நீக்கி	உஙகளை	சுத்தமாக்குதவன.	
நீஙகள்	 சுத்தமாவீர்கள்.	 உஙகளுக்கு	 நவமா்ன	 இருதயத்ளதக்	
்காடுத்து,	 உஙகள்	 உள்ைத்திதல	 புதிதா்ன	 ஆவிளயக்	
கட்டளையிடடு,	கல்லா்ன	இருதயத்ளத	உஙகள்	மாம்ேத்திலிருநது	
எடுத்துப	 த்பாடடு,	 ேளதயா்ன	 இருதயத்ளத	 உஙகளுக்குக்	
்காடுபத்பன.	 உஙகள்	 உள்ைத்திதல	 என	 ஆவிளய	 ளவத்து,	
உஙகளை	என	கட்டளைகளில்	ந்டக்கவும்	என	நியாயஙகளைக்	
ளகக்்காள்ைவும்,	அளவகளின்படி	 ்ேய்யவும்	 ்பணணுதவன.	
உஙகள்	 பிதாக்களுக்கு	 நான	 ்காடுத்த	 ததேத்திதல	 நீஙகள்	
குடியிருபபீர்கள்.	நீஙகள்	என	ஜ்னமாயிருபபீர்கள்.	நான	உஙகள்	
ததவ்னாயிருபத்பன”.

	 இநத	 ்பகுதிதான,	 “ஒருவன	 தணணீரி்னாலும்	
ஆவியி்னாலும்	 பி�வாவிட்டால்	 ததவனுள்டய	 ராஜ்ஜியத்தில்	
பிரதவசிக்க	 மாட்டான”	 எனறு	 இதயசுகிறிஸது	 கூறியதற்கு	
காரணமாயிருநதிருக்கும்	எனறு	நான	நிள்னக்கித�ன.	“நீஙகள்	என	
ஜ்னமாயிருபபீர்கள்.	 நான	 உஙகள்	 ததவ்னாயிருபத்பன”(வே28)	
எனறு	 அவர்	 யாரி்டம்	 கூறுகி�ார்?	 25ஆம்	 வே்னத்தில்,	
“நான	 உஙகள்தமல்	 சுத்தமா்ன	 ஜலம்	 ்தளிபத்பன.	 நான	
உஙகளுள்டய	 எல்லா	 அசுத்தஙகளையும்	 நீக்கி,	 உஙகளை	
சுத்தமாக்குதவன,	 நீஙகள்	 சுத்தமாவீர்கள்”	 எனறு	 யாரி்டம்	
கூறுகி�ாதரா	அவர்களி்டம்தான	்ோல்கி�ார்.	தமலும்	26ஆம்	
வே்னத்தில்,	 “உஙகளுக்கு	 நவமா்ன	 இருதயத்ளதக்	 ்காடுத்து,	
உஙகள்	 உள்ைத்திதல	 புதிதா்ன	 ஆவிளயக்	 கட்டளையிடடு.		
உஙகள்	 உள்ைத்திதல	 என	 ஆவிளய	 ளவத்து”	 எனறு	
்ோல்்பவர்களி்டம்தான	 அளதயுஙகூறுகி�ார்.	 தவறுவிதமாக	
்ோல்தவாமா்னால்,	 ்பளழயளவகள்	 சுத்தமாக்கப்படடு,	
புதியளவ	 சிருஷடிக்கப்படடு,	 புதுநிளலளய	அள்டநதவர்கதை	
ததவனுள்டய	ராஜ்ஜியத்தில்	பிரதவசிப்பார்கள்.

	 மறுபி�பபினத்பாது,	 நாம்	 புதுபபிக்கப்படுதலின	
இரணடு	அம்ேஙகளை	“தணணீரும்	ஆவியும்”	குறிப்பதாக	நான	
முடிவாகக்	 கூறுகித�ன.	 அளவ	 இரணடும்	 முக்கியமா்னளவ	
என்பதற்குக்	காரணம்:	புதிய	ஆவிதயா	அல்லது	புதிய	இருதயதமா	
நமக்குக்	 ்காடுக்கப்படுகி�து	 எனறு	 நாம்	 கூறும்த்பாது,	 நாம்	
மனித்னாக	இல்லாமல்	தவறுவிதமாக	மாறிவிடுகித�ாம்	எனகி�	
அர்த்தமல்ல	 -	 எப்்பாழுதும்	 இருக்கி�	 வணணமாக	 நாம்	



சீர்திருத்த சததியங்கள் 

14

கணக்கு	 ஒபபுவிக்க	 தவணடியவர்கைாகதவ	 இருக்கித�ாம்.	
நான	 மறு்படியும்	 பி�ப்பதற்கு	 முன்பாக,	 ஜான	 ள்பப்பர்	
எனகி�	 தனிமனித்னாகத்தான	 இருநததன.	 நான	 மறு்படியும்	
பி�நத	 பி�கும்	 ஜான	 ள்பப்பர்	 எனகி�	 தனிமனித்னாகதவ	
இருக்கித�ன.	இதில்	ஒரு	் தா்டர்ச்சி	இருக்கி�து.	அத்னால்தான	
அது	 சுத்தப்படுத்தப்ப்ட	 தவணடியதாக	 இருக்கி�து.	 ்பளழய	
மனித்னாகிய	ஜான	ள்பப்பளர	முற்றிலுமாக	அழித்துவிட்டால்,	
மனனிக்கப்படுதல்,	 சுத்தப்படுத்தப்படுதல்	 ஆகியளவகளுக்தக	
அர்த்தமில்லாமல்	 த்பாய்விடும்.	 மனனிப்பதற்தகா,	
சுத்தப்படுத்துவதற்தகா	உரிய	எநத	க்டநத	காலத்து	காரியமும்	
அஙகு	மீதியாக	இருக்காது.

	 நமது	 ்பளழய	 மனிதன	 சிலுளவயில்	
அள�யப்படடிருப்பதாக	 (தராமர்	 6:6)	 தவதம்	கூறுவளத	 நாம்	
அறிதவாம்.	 நாம்	 கிறிஸதுதவாத்ட	 மரித்ததாம்	 (்காதலா	 3:3)	
எனறும்,	“மரித்தவர்கைாக	எணணிக்	்காள்ளுஙகள்”(தராம	6:11)	
எனறும்,	 “்பளழய	 மனுஷள்னக்	 களைநது	 த்பாடுஙகள்”(எத்ப	
4:22)	 எனறும்	 தவதாகமம்	கூறுகி�து.	ஆ்னால்	இளவ	 யாவும்	
நமது	மனிதத்	தனளமளய	இனி	வாழ்நாள்	முழுவதும்	காணதவ	
முடியாது	எனறு	கூ�வில்ளல.	 நீக்கிப	 த்பா்ட	 தவணடியதா்ன	
்பளழய	 சு்பாவமும்,	 ்பளழய	 குணஙகளும்,	 ்காள்ளககளும்,	
இயற்ளக	விருப்பஙகளும்	இருக்கும்	என்பதத	அதன	அர்த்தம்.

	 உஙகளுள்டய	புதிய	இருதயத்ளதயும்,	புதிய	ஆவிளயயும்,	
புதிய	 சு்பாவத்ளதயும்	 குறித்து	 நீஙகள்	 நிள்னக்க	 தவணடிய	
விதம்	 என்ன்வன�ால்,	 நீஙகள்	 இனனும்	 நீஙகைாகத்தான	
இருக்கிறீர்கள்	-	ஆகதவ	மனனிக்கப்படடு	்பரிசுத்தப்படுத்தப்ப்ட	
தவணடியதாக	இருக்கி�து.	இதுதான	தணணீளரக்	குறித்ததா்ன	
கருத்தாயிருக்கி�து.	 எனனுள்டய	 குற்�மா்னது	 கழுவப்ப்ட	
தவணடும்.	 தணணீரி்னால்	 கழுவுதல்	 அளத	 ்ப்டரூ்பமாகக்	
காடடுகி�து.	 “அவர்கள்	 எ்னக்கு	விதராதமாகக்	 குற்�ஞ்ேய்த	
அவர்களுள்டய	 எல்லா	 அக்கிரமஙகளுக்கும்	 அவர்களை	
நீஙகலாக்கி	 சுத்திகரித்து,	 அவர்கள்	 எ்னக்கு	 விதராதமாய்க்	
குற்�ஞ்ேய்து,	 எ்னக்கு	 விதராதமாய்	 துதராகம்	 ்பணணி்ன	
அவர்களுள்டய	எல்லா	அக்கிரமஙகளையும்	மனனிபத்பன”(எதர	
33:8).	்தா்டர்நது	மனித்னாகதவ	இருக்கி�	நாம்	மனனிக்கப்ப்ட	
தவணடியவர்கைாகவும்,	 அக்கிரமஙகள்	 சுத்திகரிக்கப்ப்ட	
தவணடியவர்கைாகவும்	இருக்கித�ாம்.
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புதிதைோக மேண்டியதின அேசியம்

	 ஆ்னால்	 மனனிபபும்	 சுத்திகரித்தலும்	 மாத்திரம்	
த்பாதாது.	 நான	 புதிதாக	 தவணடும்.	 நான	 மறுரூ்பமள்டய	
தவணடும்.	 எ்னக்கு	 ஜீவன	 தவணடும்.	 ்பார்ப்பதிலும்,	
சிநதிப்பதிலும்,	 மதிபபிடுவதிலும்	 எ்னக்கு	 ஒரு	 புதிய	 வழி	
ஏற்்ப்ட	 தவணடும்.	 ஆகதவதான	 எதேக்கிதயல்	 36:26,	 27ஆம்	
வே்னஙகளில்	புதிய	இருதயத்ளதயும்	புதிய	ஆவிளயயும்	குறித்துப	
த்பசுகி�ார்:	 “உஙகளுக்கு	 நவமா்ன	 இருதயத்ளதக்	 ்காடுத்து,	
உஙகள்	 உள்ைத்திதல	 புதிதா்ன	 ஆவிளயக்	 கட்டளையிடடு,	
கல்லா்ன	 இருதயத்ளத	 உஙகள்	 மாம்ேத்திலிருநது	 எடுத்துப	
த்பாடடு,	ேளதயா்ன	இருதயத்ளத	உஙகளுக்குக்	்காடுபத்பன.	
உஙகள்	 உள்ைத்திதல	 என	 ஆவிளய	 ளவத்து,	 உஙகளை	
என	 கட்டளைகளில்	 ந்டக்கவும்	 என	 நியாயஙகளைக்	
ளகக்்காள்ைவும்	அளவகளின்படி	்ேய்யவும்	்பணணுதவன”.

இமயசுமே ஜீேன

	 இனள�க்கு,	இத்தியா்னத்ளத	முடிக்ளகயில்	நான	மிகவும்	
முக்கியமா்ன்தாரு	காரியத்ளதக்	கூறி	முடிக்க	விரும்புகித�ன.	
்பரிசுத்தாவியின	 மூலமாக	 மறு்படியும்	 பி�த்தலுக்கும்,	
இதயசுவில்	ளவக்கும்	விசுவாேத்தின	மூலமாக	நித்தியஜீவள்னப	
்்பற்றுக்	்காள்ளுதலுக்கும்	உள்ை	 ேம்்பநதத்ளதக்	 காணபிக்க	
விரும்புகித�ன.	 நாம்	 இதுவளரக்கும்	 ்பார்த்தது,	 ்பரிசுத்த	
ஆவியா்னவரின	 ்தய்வீகமா்ன	 கிரிளயயி்னால்	 மறுபி�பபில்	
என்ன	 நிகழ்நதது	 என்பளத.	 அதுவளரக்கும்	 இருநதிராத	
ஆவிக்குரிய	 ஜீவன	 அபத்பாது	 அவனுக்குள்	 ஏற்்படுகி�து	
என்பளதப	 ்பார்த்ததாம்.	 இதயசுகிறிஸது	 அளத	 மீணடுமாக	
தயாவா	 6:63ல்	 கூறுகி�ார்:	 “ஆவிதய	 உயிர்பபிக்கி�து.	
மாம்ேமா்னது	ஒனறுக்கும்	உதவாது”

	 தயாவான	 சுவிதேஷம்	 இனனு்மாரு	 காரியத்ளதயும்	
்தளிவு்படுத்துகி�து.	 அதாவது,	 ்பரிசுத்தஆவியா்னவர்	
்காடுக்கின�	 ஜீவன	 இதயசுகிறிஸதுதவ.	 தவறுவிதமாக	
்ோல்வதா்னால்,	 ்பரிசுத்தஆவியா்னவர்	 ்காடுக்கி�	
ஆவிக்குரிய	 ஜீவள்ன,	 இதயசுகிறிஸதுதவாடு	 ேம்்பநதப்படுத்தி	
மாத்திரதம	 ்காடுக்கி�ார்.	 இதயசுகிறிஸதுதவாடு	 நாம்	
இளணயும்த்பாது	 மாத்திரதம	 ்தய்வீகமா்ன,	 இயற்ளகக்கு	
அப்பாற்்பட்ட,	 ஆவிக்குரிய	 உயிளர	 ்்பற்றுக்	 ்காண்டளத	
அனு்பவிக்கித�ாம்.	 இதயசு,	 தயாவா	 14:6ல்	 “நாத்ன	 வழியும்	
ேத்தியமும்	 ஜீவனுமாயிருக்கித�ன.	 என்னாதலயல்லாமல்	
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ஒருவனும்	 பிதாவினி்டத்தில்	 வரான”	 எனகி�ார்.	 தமலும்	
தயாவா	 6:35லும்	 “ஜீவ	 அப்பம்	 நாத்ன”	 எனகி�ார்.	 தயாவா	
20:31ல்	 தயாவான	 அபத்பாஸதலன,	 “இதயசு	 ததவனுள்டய	
குமார்னாகிய	கிறிஸது	எனறு	நீஙகள்	விசுவாசிக்கும்்படியாகவும்,	
விசுவாசித்து	 அவருள்டய	 நாமத்தி்னாதல	 நித்தியஜீவள்ன	
அள்டயும்்படியாகவும்	 இளவகள்	 எழுதப்படடிருக்கி�து”	
எனகி�ார்.

இமயசு இல்லோமல் ஜீேன இல்்ல

	 இதயசுதவாடு	 ்தா்டர்பும்,	 அவர்	 தமல்	 விசுவாேமும்	
இல்ளல்யன�ால்	 ஒருவனுக்கு	 ஆவிக்குரிய	 உயிரும்	
இல்ளல,	 நித்திய	 ஜீவனும்	 இல்ளல.	 இதயசுவின	 தமலுள்ை	
விசுவாேத்திற்கும்,	 மறுபி�பபுக்கும்	 உள்ை	 ேம்்பநதத்ளதக்	
குறித்து	 ்ோல்லுவதற்கு	 நமக்கு	 நிள�ய	 காரியஙகள்	
இருக்கி�து.	 இபத்பாளதக்கு	 நாம்	 கீழ்கண்டவாறு	 கூறுதவாம்:	
மறுபி�பபில்,	 ்பரிசுத்தஆவியா்னவர்	 நம்ளமக்	 கிறிஸதுதவாடு	
உயிருள்ைவர்கைாக	 இளணக்கி�ார்.	 கிறிஸதுதவ	 ஜீவன.	
கிறிஸதுதவ	உயிர்	தருகி�	திராடளேச்	்ேடியாக	இருக்கி�ார்.	
நாம்	 அதன	 கிளைகள்	 (தயாவா	 1:1).	 மறுபி�பபினத்பாது	
நம்மில்	 புதிதா்ன	 ஆவிக்குரிய	 உயிர்	 ்தய்வீகத்தி்னால்	
உருவாக்கப்படுகி�து.	அது	இதயசுகிறிஸதுவி்டம்	ஏற்்படுத்துகி�	
இளணபபி்னால்	 சிருஷடிக்கப்படுகி�து.	 வழியும்	 ேத்தியமும்	
ஜீவனுமாயிருக்கி�	 இதயசுகிறிஸதுவி்டம்	 ்பரிசுத்தஆவியா்னவர்	
நம்ளம	 இளணக்கி�ார்.	 அதுதான	 மறுபி�பபில்	 நிகழுகி�	
முக்கியமா்ன	காரியமாக	இருக்கி�து.	நம்முள்டய	இருதயத்தில்	
இதயசுகிறிஸதுவின	மீதுள்ை	விசுவாேம்	உயிர்்்பறுவதத	நமது	
்பக்கம்	நள்ட்்பறுகி�	காரியமாக	இருக்கி�து.	இவவிதமாகதவ	
நாம்	மறுபி�பள்ப	உணருகித�ாம்.	ஆவிக்குரிய	உயிர்்்பறுதலும்,	
இதயசுவில்	 விசுவாேமும்	 ஒதர	 தநரத்தில்	 நம்மில்	 ்ேயல்்ப்ட	
ஆரம்பிக்கி�து.	 மறுபி�பபி்னால்	 விசுவாேம்	 ்்பறுவது	
ோத்தியமாகி�து.	 ஆவிக்குரிய	 ஜீவ்னா்னது	 விசுவாேத்ளத	
உயிர்்்ப�ச்	 ்ேய்கி�து.	 அநத	 விசுவாேத்தின	 மூலமாகதவ	
தனள்ன	் வளிப்படுத்துகி�து.	ஆகதவ	இதயசுகிறிஸதுவின	தமல்	
விசுவாேம்	 இல்லாமல்	 ஆவிக்குரிய	 உயிர்்்பறுதல்	 என்பது	
கூ்டாத	 காரியம்.	 எ்னதவ	 நாம்	 ஒருத்பாதும்	 மறுபி�பள்பயும்,	
இதயசுவின	 தமல்	 அள்டயும்	 விசுவாேத்ளதயும்	 பிரிக்கதவ	
கூ்டாது.	மறுபி�பபில்	க்டவுளின	்பஙகாக	நள்ட்்பறும்	காரியம்,	
அவர்	 நம்ளம	 இதயசுதவாடு	 இளணக்கி�ார்.	 அளத	 ்பரிசுத்த	
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ஆவியா்னவர்	் ேய்கி�ார்.	மறுபி�பபில்	நமது	்பஙகாக,	நாம்	அநத	
இளணபள்ப	இதயசுகிறிஸதுவின	தமலுள்ை	விசுவாேத்தி்னால்	
உணருகித�ாம்.

மறுபிறப்்்பயும் இமயசுவின மமலுள்ள விசுேோசத்தையும் 
ஒரும்போதும் பிரிககக கூைோது

	 தயாவான	 இவற்ள�	 எப்படி	 இளணத்துக்	 கூறுகி�ார்	
்பாருஙகள்:	“ததவ்னால்	பி�ப்ப்தல்லாம்	உலகத்ளத	் ஜயிக்கும்.	
நம்முள்டய	 விசுவாேதம	 உலகத்ளத	 ்ஜயிக்கி�	 ்ஜயம்”	
(1தயாவா	 5:4).	 ததவ்னால்	பி�ப்பது	 ---	உலகத்ளத	்ஜயிக்கும்.	
நமது	 விசுவாேம்	 ---	 உலகத்ளத	 ்ஜயிக்கும்.	 ஏ்்னன�ால்	
நாம்	 ததவ்னால்	 மறு்படியும்	 பி�நதிருக்கித�ாம்	 என்பளத	
விசுவாேத்தின	மூலமாகதவ	உணருகித�ாம்.

	 1	தயாவான	5:11-12	வே்னஙகளில்	தயாவான	கூறுவளத	
கவனியுஙகள்:	“ததவன	நமக்கு	நித்தியஜீவள்னத்	தநதிருக்கி�ார்.	
அநத	ஜீவன	அவருள்டய	குமாரனில்	இருக்கி�து	என்பதத	அநத	
ோடசியாம்.	 குமாரள்ன	 உள்டயவன	 ஜீவள்ன	 உள்டயவன.	
ததவனுள்டய	 குமாரன	 இல்லாதவன	 ஜீவன	 இல்லாதவன”.	
ஆகதவ	தயாவா	6:63ல்	இதயசுகிறிஸது,	“ஆவிதய	உயிர்பபிக்கி�து,	
மாம்ேமா்னது	 ஒனறுக்கும்	 உதவாது”	 எனறு	 கூறும்த்பாதும்,	
நித்திய	ஜீவள்னப	்்பற்றுக்	்காள்ளும்்படி	“நீஙகள்	மறு்படியும்	
பி�க்க	 தவணடும்”	 எனறு	 குறிபபிடும்த்பாதும்	 அவர்	 என்ன	
்ோல்லுகி�ா்ரன�ால்:	 மறுபி�பபில்,	 ்பரிசுத்தஆவியா்னவர்	
நம்ளம	 இதயசுகிறிஸதுதவாடு,	 விசுவாேத்தின	 மூலமாக,	
்தய்வீகமாக	 இளணத்து	 நமக்கு	 புதிய	 ஆவிக்குரிய	
வாழ்க்ளகளயக்	் காடுக்கி�ார்	எ்ன	விைக்குகி�ார்.	ஏ்்னன�ால்	
இதயசுகிறிஸதுதவ	ஜீவ்னாக	இருக்கி�ார்.

	 ஆகதவ,	 தயாவான	 3ஆம்	 அதிகாரத்தில்	
இதயசுகிறிஸது	கூறி்ன	இரணடு	கருத்துக்களையும்	ஒருத்பாதும்	
பிரிக்காதீர்கள்:	 “ஒருவன	 மறு்படியும்	 பி�வாவிட்டால்	
ததவனுள்டய	 ராஜ்ஜியத்ளதக்	 காணமாட்டான”(வே.3);	
“குமாரனி்டத்தில்	 விசுவாேமாயிருக்கி�வன	 நித்தியஜீவள்ன	
உள்டயவ்னாயிருக்கி�ான”(வே.36)	

   

தேவன் ோதே இநே வார்த்ேக்ை ஆசீரவதிப்ாராக! ஆமேன்!




