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இந்த சிற்றேட்டின் செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வா்தமவா்க இருந்தவால் 
எங்க்�வாடு பகிநதுச்கவாள்ளுங்கள். இ்தனை உங்களுக்கு ச்தரிந்த 
நபர்களுக்கும் அறிமு்கபபடுத்தி ன்யுங்கள். 

நன்றி!!! 

# சீர்திருத்த பாப்டிஸ்ட் வெளியீடு



க�ார�ானாவும் - குஷ்டர�ா�மும்

ரே்தப்பகுதி : லூக�ா 5:12-14

லூக்்கவா  5:12  பின்பு அ்ர ஒரு பட்்டணத்தில் இருக்ன்கயில், 
குஷ்ட்�வா்கம் நினறேந்த ஒரு மனுஷன் இ்ேசுன்க் ்கண்டு, 
மு்கஙகுபபுறே விழுநது: ஆண்்ட்்�, உமக்குச் சித்்தமவாைவால், என்னைச் 
சுத்்தமவாக்்க உம்மவா்ே ஆகும் என்று அ்ன� ்்ண்டிக்ச்கவாண்்டவான். 

லூக்்கவா  5:13  அ்ர ்தமது ன்கனே நீட்டி, அ்னைத் ச்தவாட்டு: 
எைக்குச் சித்்தமுண்டு, சுத்்தமவாகு என்றேவார; உ்ட்ை குஷ்ட்�வா்கம் 
அ்னை விட்டு நீஙகிறறு. 

லூக்்கவா  5:14  அ்ர அ்னை ்நவாக்கி: நீ இன்த ஒரு்ருக்கும் 
செவால்ேவாமல், ்பவாய், உன்னை ஆெவாரிேனுக்குக் ்கவாண்பித்து, நீ 
சுத்்தமவாைதினிமித்்தம், ்மவா்ெ ்கட்்டன�யிட்்டபடி்ே, அ்ர்களுக்குச் 
ெவாட்சிேவா்கப பலி செலுத்து என்று ்கட்்டன�யிட்்டவார.

	 உலகமுழுவதும்	ஒரு	இககட்டான	நிலலலை	தேசஙகள்	
சந்தித்து	வருகின்றன.	ஒதே	ஒரு	லவேஸ்	200	ககும்	தேற்பட்	
நடாடுகலை	 கதிகலஙக	 லவத்துக	 ககடாண்டிருகின்றது.	 ேேண	
்பைஙககளும்,	 திகிலகளும்	 எலலடா	 ேனிேரகளி்த்திலும்	
கடாணப்படுகின்றது.	 ஊகேலலடாம்	 ஒதே	 குேல…	 ேனித்திரு,	
விழித்திடு,	 விலகியிரு,	 144	 ேல்,	 ஊே்ஙகு	 உத்ேேவு	 –	
இலவகைலலடாம்	எேறகடாக?	ஒதே	ஒரு	உயிரககடாலலி	தநடாயிலிருந்து	
ேனிேன	ேனலன	கடாப்படாறறிக	ககடாள்வேறகடாகத்ேடான.	ஒரு	சரீே	
தநடாயிலிருந்து	 ேனலன	 மீடடுகககடாள்ை	 ேனிேன	 இத்ேலன	
பிேைடாசஙகலைப்படுகி்றடான.	 ஆனடால	 நடாள்தேடாறும்	 அவலன	
அழித்துக	ககடாண்டிருககின்ற	ஆத்துே	தநடாலைககுறித்து	சிந்திகக	



சீர்திருத்த சததியங்கள் 

2

ேறுத்து	உணரவறறிருககி்றடான.	ககடாதேடானடாலவ	வி்	்பலே்ஙகு	
ேனிேனுககு	 (உஙகளுககு)	ஆ்பத்லே	 ககடாண்டுவருகின்ற	அந்ே	
ஆத்துே	 தநடாலைப	 ்பறறி	 சிந்திககவும்	 அதிலிருந்து	 எப்படி	
மீடகப்ப்	 முடியும்	 எனகி்ற	 மிக	 அவசிைேடான	 	 கசய்திலை	
தேறகண்்	 தவே்பகுதியிலிருந்து	 சிந்திப்பேறகு	 உஙகலை	
அலைககித்றன.

 1. மி� ஆபத்தான ஆததும ர�ாய்

லூககா 5:12 : குஷ்ட்ராகம் நிகைந்த ெனிதன

	 க்வுள்	 தவேத்தின	 ்பலதவறு	 ்பகுதிகளில	 ேற்ற	 எந்ே	
தநடாலைககடாடடிலும்	 இந்ே	 குஷ்தேடாகத்லே	 குறித்தும்,	
குஷ்தேடாகத்ேடால	 ்படாதிககப்பட்	 ேனிேலன	 குறித்தும்	 மிக	
சி்றப்படான	கவனம்	கசலுத்தி	த்பசுகி்றலே	நடாம்	கவனிககலடாம்.	
பிேேடானேடாக	 தலவிைேடாகேம்	 13,	 14	 அதிகடாேஙகளில	 இந்ே	
தநடாயின	ேனலேலை	குறித்தும்,	அதின	விலைவுகலை	குறித்தும்	
அதிலிருந்து	மீடகப்பட்வன	கசய்ைகூடிை	சரீே	சுத்திகரிபல்பக	
குறித்தும்	 நேேடாண்்வர	 விரிவடாக	 த்பசுகி்றடார.	 ஆதேடானின	
சதகடாேரி	 மிரிைடாமுல்ை	 குஷ்தேடாகத்லேக	 குறித்தும்,	
நடாகேடான,	 உசிைடா	 ேடாஜடா	 ஆகிதைடாேது	 குஷ்தேடாகத்லேக	
குறித்தும்	தவேம்	நேககு	அதநக	கடாரிைஙகலை	கறறுத்ேருகி்றது.	
இஙகு	 நடாம்	 இந்ே	 புதிை	 ஏற்படாடடிதல	 ்படாரககி்ற	 இந்ே	
குஷ்தேடாகியின	நிலலலையும்	அவன	அதிலிருந்து	மீடகப்பட்	
விேத்லேயும்	அடிப்பல்ைடாக	ககடாண்டு	நடாம்	அறிைதவண்டிை	
சில	 ஆவிககுரிை	 சத்திைஙகலை	 ேறகடால	 பிேசசலனதைடாடு	
கேடா்ரபு	்படுத்தி	்படாரகக	இருககித்றடாம்.

	 முேலடாவேடாக	 நடாம்	 ககடாதேடானடாவுககும்	
குஷ்தேடாகதிறகும்	உள்ை	ஒருசில	ஒறறுலேகலை	்படாரபத்படாம்.	
இனறு	நம்லேப	்படாதித்து	ககடாண்டிருககின்ற	இந்ேக	ககடாதேடானடா	
தநடாலை	 த்படாலதவ	 ஆண்்வேடாகிை	 இதைசுகிறிஸ்து	 வடாழந்ே	
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கடாலத்தில	இருந்ே	குஷ்தேடாகமும்,	அதினடால	்படாதிககப்பட்	
ேனிேரகளும்	 இருந்ேடாரகள்.	 ககடாதேடானடாலவப	 த்படாலதவ	
குஷ்தேடாகத்லே	 குணேடாககுவேறகு	 எந்ேவிே	 ேருந்தும்	
அககடாலத்திலலல.	 ககடாதேடானடாலவப	 த்படால	குஷ்தேடாகமும்	
ஒரு	 கேடாறறுதநடாய்.	 ககடாதேடானடா	 கேலல	 கேலல	 சரீேத்லே	
்படாதித்து	 முறறிலும்	 அழிப்பதுத்படால	 குஷ்தேடாகத்ேடால	
்படாதிகக்பட்	ேனிேனும்	தீவிேேடான	ேேணத்லே	அல்கி்றடான.	
ககடாதேடானடாவடால	 ்படாதிககப்பட்	 ந்பர	 குடும்்பத்லேவிடடு,	
எலதலடாலேயும்	 விடடு	 ேனிலேைடாககப்படுவதுத்படால,	
குஷ்தேடாகியும்	 ்பட்ணத்லேவிடடு	 வனடாந்ேேத்திதல	
ேனிலேப்படுத்ே்பட்டான.	 ககடாதேடானடா	 தநடாயுள்ை	 ேனிேன	
கேடாடுகி்ற	சக	ேனிேன,	இ்ம்	ேறறும்	க்படாருடகள்	எலலடாம்	
அந்ே	 தநடாயினடால	 ்படாதிககப்படுகி்றது,	 அலேபத்படாலதவ	
குஷ்தேடாகியும்	 ேனலன	 சுறறியுள்ை,	 ேடான	 கேடாடுகி்ற	
எலலடாவறல்றயும்	தீடடுள்ைேடாககுகி்றடான.

	 ககடாதேடானடாலவயும்	குஷ்தேடாகத்லேயும்	ஒபபிடும்த்படாது		
இபக்படாழுதுள்ை	 ககடாதேடானடாலவவி்	 இதைசுகிறிஸ்துவின	
நடாடகளில	 வடாழந்ே	 குஷ்தேடாகியின	 நிலல	 மிகவும்	
்படுதேடாசேடானது.	 ககடாதேடானடாவில	 ்படாதிகக்பட்வனுககு	
ேருத்துவேலன	 உள்ைது,	 ேறகடாலிகேடான	 சிகிசலச	 க்ப்றலடாம்.	
ஆனடால	 குஷ்தேடாகி	 ்படாதுகடாப்பற்ற	 கவளிகளில	 கி்கக	
தவண்டும்.	குஷ்தேடாகி	லகயில	விலஙகு	த்படா்ப்படடு	அவன	
தீட்டானவன	எனறு	கூறி	எலலடா	ேனிேரகளிலிருந்தும்	ேனிலேப	
்படுத்ே்படுவடான.	வனடாந்திேத்திலிருந்து	அவன	ஊருககு	வந்ேடால	
39	 கலசைடிகள்	 ககடாடுககப்படும்.	 அவன	 ேனது	 வடாழநடாள்	
முழுவலேயும்	விசடாரிப்படார	ஒருவருமிலலடாேல	ேனிலேதைடாடும்,	
்படாேேடான	 துககத்தேடாடும்	 கசலவு	 கசய்திருககி்றடான.	
குஷ்தேடாகிைடான	 ேனிேனின	 சரீேம்	 உணரவுகலை	 இைந்து	
உணரசசிைறறு	கடாணப்படும்.	அவன	சரீேத்லே	கவடடினடாலும்,	
தீகககடாளுத்தினடாலும்	அவன	உணரசசிைறறு	கடாணப்படுவடான.	
கேடாத்ேத்தில	 குஷ்தேடாகிைடான	 ஒருவன	 அககடாலத்தில	
ஒரு	 நல்பிணேடாகதவ	 கருே்பட்டான.	 ஒரு	 குஷ்தேடாகி	



சீர்திருத்த சததியங்கள் 

4

சுகேடாகி்றடான	என்றடால	ேரித்ேவன	உயிரத்கேழுந்ேேறகு	சேேடாக	
எண்ணப்பட்து.	

	 இஙகு	 இதைசுகிறிஸ்துவி்ம்	 வரும்	 குஷ்தேடாகி	
அவன	 கவறும்	 குஷ்தேடாகி	 எனறு	 கூ்றடாேல	 குஷ்தேடாகம்	
நில்றந்ேவன	எனறு	தவேம்	கூறுவலேப	்படாரககித்றடாம்.	அேடாவது	
அவன	அந்ே	 தநடாயினடால	 முழுவதும்	 ்படாதிககப்படடு	 ேேண	
ேருவடாயில	 (last stage)	இருககி்றடான.	எலலடாம்	முறறிபத்படாசசு,	
இனி	 உனலன	 மீட்பேறகடான	 எந்ே	 வழியும்	 இலலல.	 உன	
வடாழகலக	 முடிந்துவிட்து	 எனகி்ற	 நிலலயில	 இருககி்றடான.	
தவேத்தில	குஷ்தேடாகம்	என்பது	்படாவியின	மீேடான	க்வுளின	
தநேடிைடான	 தகடா்பத்தின	 கவளிப்படா்டாகும்.	 ்படாவத்தின	
ேனலேலையும்	 	 க்வுளின	 தகடா்பத்லேயும்	 ேனிேன	 சரிைடாக	
அறிவேறகடாகதவ	 க்வுள்	 குஷ்தேடாகத்லே	 ேனிேனின	
வடாழவில	அனுேதித்திருந்ேடார.

	 ஒரு	 வலகயில	 கசடாலலபத்படானடால	 ்படாவத்திலிருககி்ற	
ேறறும்	 ்படாவம்	 கசய்கி்ற	 ஒவகவடாரு	 ேனிேனும்	 ஆவிககுரிை	
நிலலயில	குஷ்தேடாகிேடான.	்படாவத்தில	வடாழகி்றவன	கேய்ைடான	
க்வுலை	அறிை	விரும்்படான,	க்வுலைப	்பறறிை	கடாரிைஙகள்	
அவனுககு		விருப்பமிலலடாேலவகளும்,	கடினேடானலவகளுேடாம்.	
அவன	 ேனது	 ்படாவத்தின	 வீரிைத்லேயும்,	 அதின	
விலைவுகலையும்	 ஒருத்படாதும்	 உணேடாேவன.	 குஷ்தேடாகம்	
முழு	சரீேத்லேயும்	கல்ற்படுத்தி	அழிப்பலேத்படால,	்படாவிைடான		
ேனிேனும்	ேனலன	சுறறியுள்ை	எலலடாவறல்றயும்	கல்ற்படுத்தி	
வடாழ்பவன.	சக	ேனிேலனயும்	அழிவிறகு	ஏதுவடாக	ந்த்து்பவன.	
எலதலடாதேடாடும்	 இலணந்திருந்தும்	 ேனிலேைடாய்	 வடாழ்பவன.	
உஙகைது	 எனனுல்ை	 உண்லேைடான	 உள்ைடான	 நிலலயும்	
இதுேடான.	

	 உஙகள்	இருேைத்லே	தகடடுப்படாருஙகள்	உஙகள்	சு்படாவம்	
எப்படி	இருககி்றது.	க்வுலைப	்பறறிை	கடாரிைஙகளில	உஙகள்	
ஈடு்படாடு	எவவடாறு	உள்ைது?	எவவைவு	தூேம்	அலே	க்லேைடாக	
அலலது	ஒரு	தவலலலைப	த்படால	கசய்கிறீரகள்?	தேவ	சமுகத்தில	
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எவவைவு	 தநேம்	 அலலது	 எவவைவு	 ேகிழசசிைடாய்	 கஜ்பம்	
கசய்கிறீரகள்?	க்வுலை	அறிவதில	ஒரு	நடாலைககு	எவவைவு	
தநேம்	கசலவு	கசய்கிறீரகள்?	தேவனுககுள்ைடான	ஆேடாேலனலை	
எப்படிப்பட்	 ேனேகிழசசிதைடாடு	 ஆேடாதிககிறீரகள்?	
ககடாதேடானடாவும்,	 குஷ்தேடாகமும்	 கசடாலலககூடிை	
அடிப்பல்	விஷைம்	ஒனறுேடான,	அது	உஙகள்	ஆத்துேடாலவ	
அழித்துககடாண்டிருககின்ற	உஙகள்	்படாவம்	எனனும்	ஆவிககுரிை	
தநடாலைலைக	குறித்து	நீஙகள்	எசசரிகலகைடாய்	இருஙகள்.	உஙகள்	
்படாவம்	 க்வுளி்த்திலிருந்து	 எவவைவு	 தூேம்	 உஙகலைப	
பிரித்து	 லவத்திருககின்றது.	 உள்ைடான	 ஆவிககுரிை	 நிலலயில	
தேவலனவிடடு	நீஙகள்	கேடாம்்ப	தூேம்	ேனிலேப	்படுத்ேப்படடு	
வடாழந்து	 ககடாண்டிருகிறீரகள்.	 ்படாவம்	 உஙகள்	 ஆத்துேடாலவ	
வஞ்சித்து	 உஙகலை	 அழித்துக	 ககடாண்டிருககி்றலேக	 குறித்து	
நீஙகள்	அககல்றைறறு	கடாணப்படுகிறீரகள்.

	 ்படாவம்ேடான	 உஙகளுல்ை	 வடாழவினுல்லை	
சந்தேடாஷத்லேயும்,	 நிம்ேதிலையும்	 ஒனனுமிலலடாேல	
ஆககிககடாண்டிருகின்றது	என்பலே	அறியீரகைடா?	க்வுளுல்ை	
தகடா்பமும்,	 அவரின	 நீதிைடான	 ேண்்லனயும்	 உஙகள்	 தேல	
இருககும்வலே	 உஙகள்	 வடாழகலகயில	 கண்ணீரும்	 துைேமும்	
ஒருத்படாதும்	 நீஙகடாது.	 ேன	 உலைசசலும்,	 சஞ்சலமும்	
உஙகள்	 இருேைத்லே	 விடடு	 ஒருத்படாதும்	 த்படாகடாது.	 உஙகள்	
தவலல	 ஸ்ேலத்திலும்,	 உஙகள்	 குடும்்பத்திலும்,	 உஙகள்	
திருசசல்ப	 வடாழவிலும்	 கரத்ேருல்ை	 நீதியின	 கேத்லே	
ேடாத்திேதே	 ்படாரப்படாய்.	 ்படாவத்தில	 கேடா்ரசசிைடாக	 நீஙகள்	
வடாழும்த்படாது	 உணரசசிைறறு	 சடுதிைடான	 அழிலவ	 தநடாககி	
த்படாய்கககடாண்டிருககி்றடாய்	 என்பலே	 ே்றவடாதீரகள்.	 ்படாவம்	
உஙகள்	 ஆத்துேடாலவ	 ககடாஞ்சம்	 ககடாஞ்சேடாக	 அழித்து,	
நீதிைடான	 தேவனுல்ை	 ேண்்லனககு	 வழி	 ந்த்தி	 நித்திை	
நேகத்திறகு	உஙகலைக	ககடாண்டுத்படாய்விடும்	என்பலேககுறித்து	
ஜடாககிேலேைடாயிருஙகள்.	அஙதகயிருந்து	உஙகலை	மீட்பேறகும்,	
நீஙகள்	ேபபிப்பதிறகும்	எந்ே	வழியும்	இலலல	என்பலேககுறித்து	
எசசரிகலகைடாயிருஙகள்.
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2. ஆததுமர�ாய் தீர்க�ப்படுே்தற�ான ேழிமுபை

லூககா  5:12 : அவன இ்ேசுகவககண்டு, முகங்குப்புை விழுந்து 
ஆண்்டவ்ர, உெககு சிததொனால் எனகன சுததொகக உம்ொல் ஆகும்

	 இப்படி	்படாவத்தின	பிடியிலும்	ேேணத்தின	பிடியிலும்	
க்வுளுல்ை	தகடா்பத்லே	சுேந்து	வடாழகி்ற	இந்ேக	குஷ்தேடாகி	
இதைசுகிறிஸ்துலவ	 குறித்து	 தகள்விப்படடு	 அவரி்த்தில	
வருகி்றடான.	இஙகு	தேவதன	ேேது	கிருல்பயினடால	ேம்முல்ை	
வலலலேைடான	 சுவிதசஷ	 கசய்திலை	 அனுபபி	 ேேணத்திறகு	
ஏதுவடான	 ்படாவிலை	 ேனனி்ம்	 அலைககி்றடார.	 அவரின	
கேய்வீக	 அதிகடாேமுல்ை	 த்படாேலனகள்,	 ்பேதலடாக	
ேடாஜ்ஜிைத்லே	குறித்ே	உ்பதேசஙகள்,	நித்திை	வடாழலவக	குறித்ே	
ஜீவனுள்ை	 வடாரத்லேகள்,	 	 கேய்வீக	 வலலலே	 நில்றந்ே	
அவரின	 அறபுேஙகள்	 ஆகிை	 எலலடாவறல்றயுங	 குறித்தும்		
தகள்விப்படடு	இந்ே	ேனிேன	கிறிஸ்துவினி்த்தில	வருகி்றடான.	
்படாவத்தில	 ேரித்திருகி்ற	 ேனிேன	 ேனது	 மீடபிறகடாக	 ேடானடாக	
க்வுளி்த்தில	வே	முடிைடாது,	க்வுதை	ேனிேனி்த்தில	ேனது	
மீடபின	கசைலலத்	துவககுகி்றடார.

	 இதைசுகிறிஸ்துலவ	 குறித்து	 தகள்வி்படடு,	 இந்ேக	
குஷ்தேடாகி	 அவரி்த்தில	 வந்ேத்படாது	 முேலில	 எனலன	
சுகேடாககும்	எனறு	தகடகவிலலல,	என	நிலலலேலைப	்படாரும்	
எனறு	கூ்றவிலலல,	ேனது	பிேசசலனலை	முனனிறுத்ேவிலலல.	
ேடா்றடாக	முேலடாவது	அவரின	கேய்வீக	ேனலேலையும்,	அவரின	
அதிகடாேத்லேயும்	 விசுவடாசிககி்றடான.	 முகஙகுபபு்ற	 விழுந்து,	
ஆண்்வதே	 –	 எனறு	 கசடாலலும்த்படாது	 இதைசுகிறிஸ்து	
கனத்திறகுரிைவர,	 தேலடானவர,	 அதிகடாேம்	 ககடாண்்வர	
என்பலே	 அறிகலகயிடுகி்றடான,	 ேடாறகு	 சுவிதசஷத்தில,	
அவன	முைஙகடால்படியிடடு	–		எனறு	கசடாலல்படடிருககி்றது	
அவன	 அவலே	 வலலலே	 ்பல்த்ேவர,	 ஆளுகி்றவர,	
த்படாறறுேலுககுரிைவர	எனறும்,	ேத்தேயு	சுவிதசஷத்தில	அவலேப	
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்பணிந்து,	ஆண்்வதே	 –	எனறு	கூறும்த்படாது		இதைசுகிறிஸ்து	
ஆேடாேலனககுரிைவர,	கேய்வீக	ேனலேக	ககடாண்்வர	எனறும்	
அறிந்து	அவரமீேடான	ேனது	விசுவடாசத்லே	கவளிப்படுத்துகி்றடான.	
்படாவத்தில	இருககி்ற	ஒவகவடாரு	ேனிேனும்	முேலடாவது	க்வுள்	
ைடார	எனறும்	அவர	எப்படிப்பட்	குணடாதிசைம்	ககடாண்்வர	
என்பலே	 அறிந்து	 அவரி்த்தில	 வருவதே	 முககிைம்.	 அவன	
ேனது	சுை	தேலவகலை	முககிைப்படுத்ேடாேல	தேவ	சமுகத்தில	
ேனலன	ேடாழத்துவதே	அவசிைம்.

	 “உேககு	 சித்ேேடானடால”	 –	 இஙதக	இந்ேக	 குஷ்தேடாகி	
இதைசுகிறிஸ்து	 ேனலன	 சுகேடாகக	 தவண்டுகேனறு	 அவலே	
வறபுறுத்ேவிலலல,	அவருககு	கட்லையி்விலலல,	“அவரி்ம்	
நீர	இலேச	கசய்வீேடானடால”	எனறு	த்பேம்த்பசவிலலல.	உேககு	
சித்ேேடானடால	 எனறு	 கூறும்த்படாது	 ேடான	 அவரி்ம்	 சுகம்	
க்பறுவேறகு	 ேகுதிைற்றவன	 எனறு	 அறிலகயிடுகி்றடான.	 ேடான	
சுகேடாகக	்ப்தவண்டுேடானடால	முேலடாவது	அவேது	இேககமும்,	
ேைவும்	ேனககு	தேலவ	என்பலே	அறிகலகயிடுகி்றடான.	தேவனது	
தகடா்பத்லேயும்	சடா்பத்லேயும்	சுேந்து	ககடாண்டிருககி்ற	ேனககு	
நீதிைடான	 ேேணமும்,	 ேண்்லனயும்	 கில்ப்பதே	 சரிைடானது	
எனறு	உணரந்து	முேலடாவது	ேனககு	க்வுைது	்படாவ	ேனனிபபும்	
கிருல்பயும்	அவசிைம்	தேலவ	என்பலே	கேரிவிககி்றடான.	அவேது	
விருப்பதிறகும்	 அவரின	 சரவ	 ஏகடாதி்பத்திை	 சித்ேத்திறகும்	
ேனலன	 ஒபபுகககடாடுககி்றடான.	 ேனது	 இைலடாலேலையும்,	
்படாவ	 நிலலலையும்	 அறிகலகயிடுகி்றடான.	 ்படாவத்தில	 வடாழகி்ற	
ஒவகவடாரு	 ேனிேனும்	 மீடல்ப	 க்பறுவேறகு	 கிறிஸ்துவின	
சமூகத்தில	இப்படிப்பட்	இருேைத்தேடாடு	வேதவண்டும்	எனறு	
தேவன	எதிர்படாரககி்றடார.

	 அவன	ேனது	ேறகடால	தேலவலை	முககிை்படுத்திதைடா,	
சரீே	விைடாதியின	விடுேலலககடாகதவடா,	இந்ே	உலகபிேகடாேேடான	
ஆசீரவடாேஙகலை	 பிேேடானேடாக	 லவத்தேடா	 வேககூ்டாது.	
முேலில	அவரின	கேய்வீக	அதிகடாேத்லேயும்,	சரவ	ஏகடாதி்பத்திை	
ஆளுலகயும்	புரிந்து	அவரி்த்தில	ேனலன	முறறிலும்	ேடாழத்தி	
அவருல்ை	 இேககத்திறகடாகவும்,	 அவரின	 கிருல்பககடாகவும்	
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ககஞ்சி	 வேதவண்டும்.	 அவரி்த்தில	 ்படாவ	 ேனனிபல்பயும்,	
ஆத்மீக	 விடுேலலலை	 க்பறுவதுதே	 அவனது	 அதிமுககிை	
தேலவ.	ேனிேன	ஏதேடா	க்பைேைவுககு	ேனலனப	்படாவிகைனறு	
ஒத்துகககடாள்வேடாதலடா	அலலது	ஆண்்வதே	என	்படாவத்லே	
ேனனியும்	 எனறு	 தகட்பதினடாதலடா	 ்படாவ	 ேனனிபபும்,	
இேடசிபபும்	 ஒருத்படாதும்	 ஒரு	 	 ேனிேனி்த்தில	 நல்க்பறறு	
வி்டாது.	 முேலடாவது	 அவனது	 உள்ைடான	 இருேைத்தில	
க்வுலைககுறித்ே	 ஆைேடான	 புரிேலும்,	 ்படாவத்லேப்பறறிை	
கேய்ைடான	 துககமும்	 தேவனின	 ேனனிபல்ப	 க்பறுவேறகடான	
ேனது	 ேகுதிைற்ற	 நிலலலையும்	 இருேை	 சுத்ேத்தேடாடு	
உணேடாேவலே	ஒரு	்படாவியினுல்ை	வடாழவில	ஆத்மீக	மீடபும்	
்படாவத்திலிருந்து	விடுேலலயும்	சடாத்திைமிலலல.

நீஙகள்	 இதைசுகிறிஸ்துவினடால	 உஙகள்	 ்படாவத்திலிருந்து	
மீடகப்ப்	வடாஞ்சிபபீரகைடானடால	எப்படிப்பட்	இருேைத்தேடாடு		
அவரி்த்தில	வருகிறீரகள்?	கேய்ைடாகதவ	கிறிஸ்து	ேருகி்ற	்படாவ	
ேனனிபல்பயும்	இேடசிபல்பயும்	விரும்புவீரகைடானடால,	அவர	
ேருகி்ற	 ஆவிககுரிை	 நித்திை	 ேகிழசசிலையும்,	 வடாழலவயும்	
க்பறறுகககடாள்ை	 தவண்டுேடானடால	 சரவ	 அதிகடாேமுள்ை	
தேவனுககு	 முன்படாக	 நீஙகள்	 உஙகள்	 ஆத்துேடாலவ	 ேடாழத்தி	
கநடாறுஙகுண்்	 இருேைத்தேடாடு	 அவருல்ை	 இேககத்திறகடாக	
அவரி்ம்	 ககஞ்சி	 நிலலுஙகள்.	 அவர	 உஙகள்	 ்படாவத்லே	
ேனனிககவும்,	 தேவ	 தகடா்பத்திலிருந்து	உஙகலை	விடுவிககவும்	
கநடாறுஙகுண்்	இருேைத்தேடாடு	அவரி்ம்	ேன்றடாடுஙகள்.

3. ஆததுமர�ாய் தீர்ககும் ஒர� இ�ட்்ச�ர் - இரேசு

லூககா  5:13 : அவர் தெது கககே நீட்டி, அவகனத மதாட்டு, 
எனககு சிததமுண்டு, சுததொகு எனைார், குஷ்ட்ராகம் நீங்கிறறு.

	 ேேணத்திறதகதுவடான	 ்படாவிைடான	 ேனிேன	 ்பரிசுத்ே	
தேவனது	 அதிகடாேத்லேயும்,	 அவரின	 வலலலேலையும்	
உணரந்து,	 அவருககு	 முன்படாக	 ேனலன	 ேடாழத்தி	 அவரி்ம்	
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்படாவ	 ேனனிபபிறகும்	 இேககதிறகும்	 ககஞ்சி	 வரும்த்படாது		
அவர	 அவனி்த்தில	 கசைல்படுகி்றவேடாயிருககி்றடார.	 எப்படி	
கசைல்படுகி்றடார?

	 அவர	ேேது	லகலை	நீடடி	–	எனறு	கூ்ற்படுகி்றது,	ேடாறகு	
சுவிதசஷத்தில	்படாரககும்த்படாது	அவர	ேனதுருகி	ேேது	லகலை	
நீடடி	 எனறு	 கூறுகி்றடார.	 ஆண்்வேடாகிை	 இதைசுகிறிஸ்து	
ேனனி்ம்	 விசுவடாசத்தேடாடு	 வந்ே	 ்படாவியி்ம்	 முேலடாவது	
ேனதுருகுகி்றவேடாயிருககி்றடார.	 அேடாவது	 அவனது	 உள்ைடான	
ஆத்துே	 வலிகலையும்,	 ்படாவத்தின	 நிமித்ேம்	 அவன	 சந்தித்து	
இருகின்ற	விலைவுகலை	்படாரத்து	துககேல்கி்றடார.	்படாவத்தின	
நிமித்ேம்	சரீேத்தில	அவன	அல்ந்திருககின்ற		தவேலனகலையும்,	
அவன	சஞ்சலத்லேயும்	ேன	இருேைத்தில	உணரகி்றடார.	உஙகைது	
பிேசசலனயும்,	 வலிகளும்	 எபத்பர்பட்ேடாக	 இருந்ேடாலும்	
இதைசுகிறிஸ்து	 ஒருவேடால	 ேடடுதே	 புரிந்துககடாள்ை	முடியும்.	
அவர	ேேது	ஒரு	வடாரத்லேயினடால	அவலன	சுகப்படுத்தியிருகக	
முடியும்	அலலது	ேேது	இருேைத்தில	அவர	நிலனத்திருந்ேடாதல	
அவன	சுகேடாகி	த்படாயிருப்படான.	ஆனடால	இஙகு	இதைசுகிறிஸ்து	
ேனிே	சிந்ேலனகளுககு	அப்படாற்பட்	முல்றயில	அவனி்த்தில	
இல்ப்படுகி்றடார.	 அவர	 ேேது	 லகலை	 நீடடி	 அவலன	
கேடாட்டார	 –	 	 எனறு	 ்படாரககித்றடாம்.	 ்படாவியின	 மீேடான	
கிறிஸ்துவின	 அனபு	 எவவைவு	 தேனலேைடானது	 என்பலே	
இது	 விைககுகி்றது.	 இதுவலே	 அவன	 அருகில	 எந்ேகவடாரு	
ேனிேனும்	நினறிருககேடாட்டாரகள்,	அவனி்த்தில	த்பசியிருகக	
ேடாட்டாரகள்.	 அவலன	 கேடாடுவது	 என்பது	 அவனுல்ை	
அசுத்ேத்தில	்பஙககடுப்பேடாகும்.

	 அவலனத்	 கேடாடுவது	 என்பது	 அவன	 மீேடான	
தேவனுல்ை	தகடா்பத்திலும்,	சடா்பத்திலும்	ேனலன	இலணத்துக	
ககடாள்வேடாகும்.	 ைடார	 அவலனத்	 கேடா்	 முன	 வருவடாரகள்?	
ககடாதேடானடா	 தநடாய்	 தேடாறறியுள்ை	 ந்பலே	 கேடாடுவேறகும்	
அவதேடாடு	இலணந்து	இருப்பேறகும்	நீஙகள்	முன	வருவீரகைடா?	
இஙதக	கிறிஸ்து	அலேத்ேடான	கசய்கி்றடார.	இஙதக	குஷ்தேடாகிககு	
அவன	சரீேத்திலிருந்து	விடுேலல	ேருவேறகு	முன்படாக	அவன	
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எதிர்படாரத்து	வந்ே	ஆத்துே	விடுேலலலை	அவனுககுத்	ேருகி்றடார.	
இதைசுகிறிஸ்து	 அவனுககும்	 அவலேசசுறறியுள்ை	 எலலடா	
ேனிேரகளுககும்	ஒரு	மிக	முககிைேடான	ஆவிககுரிை	சத்திைத்லே	
கேளிவு	்படுத்துகி்றடார.	அவலனத்	கேடாடுவதின	மூலம்	்படாவத்தின	
மீேடான	ேனது	அதிகடாேத்லேயும்,	 ்படாவியின	மீேடான	தேவனது	
தகடா்பத்லேயும்,	 சடா்பத்லேயும்	 ேடான	எவவடாறு	அகறறிபத்படா்	
வலலலே	்பல்த்ேவர	என்பலே	நிரூபிககி்றடார.	ேடான	ஒருவர	
ேடாத்திேதே	அவலன	்படாவத்திலிருந்தும்	தேவனுல்ை	நித்திை	
ேண்்லனைடான	நேகடாககிலனயிலிருந்தும்	கடாப்படாற்றககூடிைவர	
எனறு	்பல்றசடாறறுகி்றடார.

	 இலே	 கவறும்	 உள்ைடான	 கசய்திைடாக	 ேடாத்திேம்	
கசடாலலடாேல	ஆண்்வேடாகிை	இதைசுகிறிஸ்து	்படாவியினுல்ை	
்படாவத்லே	 த்படாககுவேறகு	 ்பேதலடாகத்தினுல்ை	 ேனது	
உனனே	ேகிலேலை	விடடி்றஙகி	்படாவ	ேடாம்ச	சடாைலல	ஏறறு,	
்படாவிகதைடாடு	வடாசம்்பண்ணி,	 ்படாவிகலை	மீட்பேறகு	 க்வுள்	
நிைமித்ே	 எலலடா	 நி்பந்ேலனகளுககும்	 ேனலன	 உட்படுத்தி,	
தேவனது	 நிைடாைபபிேேடாணத்தில	 ஒனல்றயும்	 ேவ்றடாேல	
கல்பிடித்து,	ேனது	கசடாந்ே	ஜீவலனதை	்படாவ	்பரிகடாே	்பலிைடாக	
சுடக்ரிகக	ககடாடுத்து,	்பரிசுத்ே	தேவனது	தகடா்பம்	முழுவலேயும்	
சுேந்து	சிலுலவயின	ேேணத்திறதக	ேனலன	ஒபபுகககடாடுத்ேடார.	
ேனிேனுககு	 ்படாவத்திலிருந்து	 விடுேலல	 ககடாடுகக	 ்பரிசுத்ே	
தேவ	குேடாேதன	ேனலன	்படாடுகளுககு	ஒபபுகககடாடுத்து	ேனது	
ஜீவலனதை	 ்பலிைடாக	 அரப்பணித்திருப்படாேடானடால	 ்படாவம்	
எவவைவு	ஆ்பத்ேடானது	எனறு	உணரந்துககடாள்ளுஙகள்.	நேககு	
்படாவ	 ேனனிபபு	 என்பது	 சும்ேடா	 வந்துவி்விலலல,	 அது	
்பரிசுத்ே	தேவ	குேடாேனடாகிை		இதைசுகிறிஸ்துவின	ஜீவலனதை	
விலலககிேைேடாக	தகட்து.

எனககு சிததமுண்டு, சுததொகு எனைார், உ்ட்ன குஷ்ட்ராகம் நீங்கிறறு

	 இந்ே	 ஆவிககுரிை	 ்படாவ	 மீடல்ப	 அந்ே	 குஷ்தேடாகி	
சரிைடாய்	 உணரும்த்படாது,	 அேறகு	 அவன	 கீழப்படியும்த்படாது	
கிறிஸ்து	அவனது	வடாழகலகயின	ஆண்்வேடாக,	இேடசகேடாக	
வரும்த்படாது	அவர	அவனது	எலலடா	தேலவகலையும்	சந்திகக	
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த்படாதுேடானவேடாக	இருககி்றடார.	அவர	இஙகு	எனககு	சித்ேமுண்டு	
எனகி்றடார	–	எபத்படாது	்படாவி	கேய்ைடாய்	ேனது	்படாவத்லே	விடடு	
ேனந்திரும்பி	 ேனலனத்	 ேடாழத்தி	 வரும்க்படாழுது	 அவலன	
மீட்பேறகும்,	 ்படாதுகடாப்பேறகும்	இதைசுகிறிஸ்து	 எபக்படாழுதும்	
ஆைத்ேமுள்ைவேடாகதவ	இருககி்றடார.	ேனலன	தேடுகி்ற	எவனும்	
கண்்ல்கி்றடான	 எனகி்றடார.	 சடாகி்றவனுல்ை	 சடாலவ	
நடான	 விரும்புகி்றதிலலல	 எனகி்றடார,	 துனேடாரககன	 சடாகி்றது	
எனககு	 எவவைதவனும்	பிரிைமிலலல	 எனகி்றடார.	 எலலடாரும்	
இேடசிககப்ப்	அவர	சித்ேமுள்ைவேடாயிருககி்றடார.

	 சித்ேமுண்டு	 சுத்ேேடாகு	 எனறு	 கூறிை	 உ்தன	அவன	
குஷ்தேடாகம்	நீஙகி	முழுலேைடாக	சுத்ேேடாகக்பட்டான	எனறு	
்படாரககித்றடாம்.	 ேேண	 ேருவடாயிலும்,	 மீட்பேறகடான	 எந்ேவிே	
சடாத்திைககூறும்	 இலலடாே	 சூழநிலலயிலும்,	 எலலடாவிே	
நம்பிகலகயும்	 அறறுபத்படான	 நிலலயிலும்	 ்படாவிைடான	 இந்ேக	
குஷ்தேடாகி	கிறிஸ்துவினி்த்தில	வரும்த்படாது	அசடாத்திைேடான	
புதிை	வடாழலவ	க்பறுகி்றடான.	ேரித்ேவன	எனறு	எண்ண்பட்வன	
ஜீவனுள்ைவனடாய்	திரும்பி	கசலகி்றடான.	உலகம்	ேருகி்ற	ேறகடால	
விடுேலலைலல,	 இதைசுகிறிஸ்துதவடாடு	 எனக்றனறுேடாய்	
இருகககூடிை	நித்திை	வடாழலவ	அவரின	கிருல்பயினடாலும்,	்படாவ	
ேனனிபபினடாலும்	இந்ே	ேனிேன	க்பறறு	கசலகி்றடான.	எனன	
ஒரு	 உனனே	 சிலடாககிைம்.	 எவவைவு	 க்பரிை	 ேகிலேைடான		
வடாழவு.

	 இதுேடான	 ஒவகவடாரு	 ்படாவிைடான	 ேனிேனுககும்	
அடிப்பல்த்தேலவ.	 ஒருதவலை	 இனல்றககு	 இந்ே	
ககடாதேடானடாவிலிருந்து	 நீஙகள்	 மீடகப்பட்டாலும்,	
இலலலகைன்றடாலும்	 நிசசைம்	 ஒருநடாள்	 உஙகளுககு	 ேேணம்	
என்பது	 உண்டு.	 அலே	 நீஙகள்	 சந்திககடாேல	 ஒருக்படாழுதும்	
இந்ே	 உலகத்லேவிடடு	 க்ந்து	 த்படாக	 முடிைடாது.	 உஙகள்	
ஆத்துேடாலவ	 அழித்துகககடாண்டிருககும்	 ்படாவ	 தநடாதைடாடு	
நீஙகள்	 ேரிபபீரகைடானடால	 நிசசைேடாகதவ	 ்பரிசுத்ே	 தேவனின	
தகடா்பத்தினடால	 நித்திை	 நேகடாககிலனலை	 க்பறுவீரககைனறு	
எனறு	உணரந்து,	உஙகள்	்படாவத்லே	விடடு	ேனந்திரும்புஙகள்.	
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சரவவலலலே	 ்பல்த்ே	 க்வுளுககு	 முன்படாக	 நீஙகள்	
குற்றவடாளிகள்,	 ேண்டிககப்ப்	 தவண்டிைவரகள்	 என்பலே	
ே்றவடாதிருஙகள்.

	 க்வுள்	ேேது	ேகடாக்பரிை	கிருல்பயினடாதல	்படாவிகலை	
்படாவத்திலிருந்தும்	 தேவ	 ேண்்லனயிலிருந்தும்	 மீட்பேறகடாக	
ேனது	கசடாந்ேகுேேனடாகிை	இதைசுகிறிஸ்துலவதை	்படாவ	்பரிகடாே	
்பலிைடாக	கலவடாரி	சிலுலவயில	ேரிககச	கசய்து,	்படாவிகளுககடான	
நித்திை	 வடாழலவ	 ஏற்படுத்தியிருககி்றடார.	 இனல்றககு	 நீஙகள்	
இந்ேக	குஷ்தேடாகிலைத்படால	கேய்ைடாகதவ	உஙகள்	்படாவத்லே	
விடடு	 ேனந்திரும்பி	 ஆண்்வேடாகிை	 இதைசுகிறிஸ்துவி்ம்	
உஙகலை	ேடாழத்தி	அவரி்ம்	உஙகள்	்படாவஙகலை	அறிகலகயிடடு	
அவரி்ம்	 ்படாவேனனிபல்பயும்	 அதிலிருந்து	 மீடல்பயும்	
தகடபீரகைடானடால	இனல்றகதக	உஙகள்	்படாவஙகலை	ேனனித்து	
உஙகலை	 இேடசிகக	 அவர	 சித்ேமுள்ைவடாேடாயிருககி்றடார.	
ேனந்திரும்பி	 இதைசுகிறிஸ்துலவயும்	 அவேது	 சிலுலவ	
ேேணத்லேயும்	 விசுவடாசியுஙகள்.	 தேவன	 ேடாதே	 உஙகலை	
ேனனித்து	ஏறறுகககடாள்வடாேடாக!	

 

ஆமென!

 

கிறிஸ்துவின ேணியில்..

்ோதகர். ொறகு

இவாஞ்சமசலிககல் ோப்திஸ்து திரு்சசகே
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