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o

முன்னுரை

	 சீர்திருத்தததின்	 	 ஐந்நூறாம்	 நூறறாண்டை	

க�ாணடைாடுகிற		இவ்வே்ையில்,	இது		சம்்பந்்தமா�	

உருவோக்கிய	அ்ைதது	ஆக்�ங�ள்,	�ட்டு்ை�ள்,	

புத்த�ங�ள்,கூட்டைங�ள்,	 மாநாடு�ள்	 மறறும்	

சுறறுப்பயணங�ள்	 ஆகியவேற்றக்	 க�ாணடு,	

சீர்திருத்தம்	எ்்தப	்பறறியது	என்று	் �ட்்பது	மி�வும்	

அவேசியமாைது.	 	 பிை்தாைமா�,	 விசுவோசததிைால்	

மட்டு்ம	 நீதிமாைாக்கு்தல்	 அல்்லது	 இைட்சிபபின்	

்�ாட்்பாடு�்ை	 குறிதது	 சி்லர்	 கசால்்ல்லாம்.	

இன்னும்	 சி்லர்,	 ்வே்தபபூர்வேமாை	 ஆைா்த்ை	
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அல்்லது	 �த்்தாலிக்�	 ம்த	 ்்பா்த்ைக்கு	 எதிைா�	

்வே்த	அதி�ாைத்்த	குறிதது	்்பச்லாம்.

	 சீர்திருத்தத்்தக்குறிதது	நாம்	அடிக்�டி	மறந்து	

விடும்	 ஒரு	 �ாரியம்	 என்ைகவேன்றால்,	 “இரு்தய	

சீர்திருத்தததின்	 எழுபபு்தல்.”	 (revival of a reforma-
tion of the heart)	 அல்்லது	 ்�ான்	 �ால்வின்	கூறும்	

கசாறகறாடைர்,	biblical pietas (piety),	்வே்தபூர்வே	்பக்தி.	
இந்்த	 �ாரியம்,	 குறிப்பா�	 சீர்திருத்தவோதி�ளின்	

வோழ்விலும்,	 அவேர்�ளு்டைய	 இ்றயியலிலும்,	

பின்ைால்	 எழும்பிை	 தூய்மவோதி�ளின்	

வோழ்விலும்	�ாணப்பட்டைது.	இந்்த	சிறிய	ஆக்�ததில்,	

இரு்தயததிலிருந்து	 வேரும்	 ்பக்திக்்�துவோ�	 அல்்லது	

“்்தவே	 ்பக்திக்்�துவோ�”முயறசி்பணணு	 	 (1	 தீ்மா	

4:7)	 அ்தாவேது	 ்வே்தததிறகு	 ஒபபுக்க�ாடுதது,	 ஐந்து	

முக்கியமாை	 கிரு்்ப�்ை	 வேைர்ததுக்க�ாள்வே்்த	

�ால்வின்	 குறிபபிடுகிறார்.	 மு்த்லாவேது,	 �ால்வின்,	

்பக்தி்ய	(piety)	குறிதது	என்ை	கசால்லுகிறார்	என்று	

்பார்தது	 விட்டு,	 பிறகு	 அந்்த	 ஐந்து	 முக்கியமாை	

கிரு்்ப�்ை	நாம்	்பார்தது	முடிப்்பாம்.

	 �ால்வி்ை	 க்பாறுத்தவே்ை,	 ்பக்தி	 என்்பது	

இரு்தய	 சீர்திருத்தததின்	 ்மயததில்	 உள்ைது.	 இது	

கிறிஸ்தவே	வோழ்வின்	இரு்தயமா�	இருக்கிறது.
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்கோல்வின் கூறும் இருதய பக்தி 

 Pietas(piety),	 	 ்பக்தியாைது,	 �ால்வினு்டைய	

பிை்தாைமாை	 ்்பா்த்ை�ளில்	 ஒன்றாய	 இருந்்தது.	

இது,	 �டைவுள்	 ்பக்�மா�	 �ாணபிக்கும்	 மனி்தனு்டைய	

சரியாை	இரு்தய	பூர்வேமாை	நடைக்்�்ய	�ாட்டுகிறது.	

்மலும்	இது,	உண்மயாை	அறிவு,	இரு்தயபபூர்வேமாை	

ஆைா்த்ை,	 இைட்சிக்கும்	 விசுவோசம்,	 க்தயவே	 ்பயம்,	

ஒபபுக்க�ாடுக்�ப்பட்டை	க�்பம்	மறறும்	மரியா்்தக்குரிய	

அன்பு	்்பான்றவேற்ற	உள்ைடைக்கிய்தாய	இருக்கிறது.	

�டைவுள்	யாைாய	இருக்கிறார்,	 எப்படியாய	இருக்கிறார்	

என்்ப்்த	 குறித்த்தாை	 அறிவோைது,	 சரியாை	

வி்தததில்	 �டைவுைண்டை	 நடைப்பதும்,	 அவேருக்கு	

பிரியமாை	நடைக்்�்ய	க�ாணடிருப்பதுமாை	வேழியில்	

நடைததுகிற்தாயும்,	 �ாணபிக்கிற்தாயும்	 இருக்கிறது.

(க்தயவே	்பக்தி).	�ால்வின்	எழுதுகிறார்,	“நான்	்பக்தி்ய	

்்தவே	 அன்்்பாடு	 இ்ணக்�ப்பட்டை	 �ைததுக்குரிய	

்பக்தியா�	 அ்ைக்கி்றன்.	 அது	 அவேரு்டைய	

நன்்ம�்ைப	்பறறிய	அறி்வேத	தூணடுகிறது”

	 �டைவுள்மீதுள்ை	 இந்்த	 அன்பும்	 ்பய்பக்தியும்	

அவே்ைப	 ்பறறிய	 எந்்தகவோரு	 அறிவிறகும்	

்்த்வேயாைதும்,	 வோழ்க்்�	 முழுவேதும்	 இடைம்க்பற	

கசயகிற்தாய	 இருக்கிறது.	 �ால்வி்ை	 க்பாறுத்த	

வே்ையில்,	“கிறிஸ்தவேர்�ளு்டைய	வோழ்க்்�	முழுவேதும்,	
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்்தவே	 ்பக்திக்்�துவோை	 ்பயிறசி்ய	 க�ாணடை	

அவேசியமாை	 �ாரியமாய	 இருக்கிறது.”	 என்று	

கூறுகிறார்.

	 �ால்வின்,	 இங்�	 கூறுகிறார்,	 ஒரு	 க்தயவே	

்பக்தி	 க�ாணடுள்ை	 மனுஷன்,	 ்்தவேனு்டைய	

பிைசன்ைததில்	 எபக்பாழுதும்	 வோழ்கிறவேைாய	

இருக்கிறான்.	 அவேன்	 ்்தவேனில்	 மகிழ்கிறான்	

ஏகைன்றால்	் ்தவேன்	மகிழ்ச்சியுள்ைவேைாய	இருக்கிறார்.	

்்தவே	 ்பக்தி	 என்்பது,	 நம்	 வோழ்வின்	 ஒவகவோரு	

்பகுதியிலும்,	 நடைக்்�,	 ஐக்கியம்,	 இரு்தயததிலிருந்து	

வேரும்	 ்்தவே்ை	 ஆைாதிக்கும்்படியாை	 விஷயமாய	

இருக்கிறது.	 ஆம்,	 இரு்தயமாைது,	 �ட்டுப்பாடின்றி,	

எபக்பாழுதும்,க்தாடைர்ச்சியா�வும்,	 உறசா�மா�வும்	

்்தவேன்	 ்்பரில்	 அன்பும்,	 ்பய்பக்தியும்	 க�ாள்ை	

வோஞ்சிக்கிறது.

	 �ால்வின்	கூறுகிறார்,	 1	தீ்மாத்்தயு	4:	 7-ல்	

்பவு்்லப	க்பாறுத்தவே்ை,	்பக்தி	என்்பது	க்தயவே்பக்தி,	

மறறும்	க்தயவே்பக்தி	என்்பது	்பக்தி	–	இ்வே	இைணடும்	

�டைவு்ைப	 ்பறறிய	 ்பயததிறகு	 ஒத்த்வே.	 ்ப்ைய	

ஏற்பாட்டில்	 ்பக்திக்�ாை	 முக்கிய	 விைக்�மாை	

கசாறகறாடைர்	 “�ர்த்தருக்குப	 ்பயப்படுவேது”,	 புதிய	

ஏற்பாட்டில்	 “க்தயவே்பக்தி”	 என்று	 ஒருவேர்	 கூற்லாம்.	

சுவோைஸயமா�,																	1	தீ்மாத்்தயு	

4:	 7-ல்	 �ால்வின்	கசய்த	பிைசங�ததில்,	 �ால்வின்,	
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“�டைவுளுக்கு	்பயப்படுகிற	்பயததில்	்பயிறசி	்பணணு.”	

என்று	 கமாழிக்பயர்க்கிறார்.	 	 ்பக்தி,	 க்தயவே்பக்தி	

மறறும்	 �டைவுள்	 ்பயம்	 ஆகியவேறறில்	 ்தன்்ை	

ஈடு்படுததிக்க�ாணடு	்பயிறசி	கசயய	் வேணடும்	என்று	

தீ்மாத்்தயுவும்	�ால்வினும்	வேலியுறுததுகின்றைர்.		இது	

தீ்மாத்்தயுவின்	 “சரியாை,	 முக்கியமாை	 அக்�்ற	

மறறும்	 பிை்தாைமாை	 �ரிச்ையாய”	 இருக்கிறது.	

கவேளிபை�ாைமாை	 ம்தம்	 சார்ந்்த	 சடைஙகு�்ைா,	

துறவேறம்	்்பான்ற	�டு்மயாை	கசயல்�்ைா,	அல்்லது	

உடைற்பயிறசி	உட்்படை	எந்்தகவோரு	ம்தச்சார்்பறற	கசய்்லா	

உண்மயாை	 ்பக்திக்கு	 உணடைாை	 இடைத்்த	

ஆக்கிைமிக்�ாது.	்பவுல்	தீ்மாத்்தயுவிடைம்	கூறுகிற்்த	

�ால்வின்	 இவவி்தமா�	 கசால்லி	 முடிக்கிறார்,	

“அர்த்தமில்்லா்த	அ்ை�	�ாரியங�ளுக்�ாய,	 நீங�ள்	

உ்ைதது,	 ்சார்வே்டைய	 அவேசியமில்்்ல.	 உங�ள்	

்வேைாக்கியததுடைனும்	 திற்மயுடைனும்	 நீங�ள்	

க்தயவே்பக்திக்கு	 மட்டும்	 உங�்ை	 அர்ப்பணித்தால்,	

மி�ப	க்பரிய	�ாரியங�்ை	கசயவீர்�ள்.”

	 நி்ைவில்	க�ாள்ளுங�ள்,	 ்பவுல்,	 க்தாடைர்ந்து,	

தீ்மாத்்தயுவிடைம்	8	வேது	வேசைததில்	்பக்தி,	க்தயவே்பக்தி	

மறறும்	 �டைவுளுக்குப	 ்பயப்படுவேது	 “எல்்லாவேறறிறகும்	

பிை்யா�ைமுள்ைது”	 என்று	 கூறுகிறார்.	 இந்்த	

கசாறகறாடைரில்,	 �ால்வின்	 எழுதுகிறார்:	 “இ்தன்	

க்பாருள்	 க்தயவே்பக்தி	 க�ாணடை	 மனி்தனுக்கு	 எந்்த	
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கு்றவும்	 	 இல்்்ல.	 .	 .	 .	 க்தயவே்பக்தி	 [அல்்லது	

்பக்தி]	என்்பது	கிறிஸ்தவே	வோழ்வின்	ஆைம்்பம்,	்மயம்	

மறறும்	முடிவோய	இருக்கிறது.	எஙகு	அது	நி்றவோய	

இருக்கிற்்தா,	அஙகு	 	கு்றவு	 எதுவும்	இல்்்ல.	 .	

.	 .	ஆ�்வே,	நாம்	க்தயவே்பக்தியில்	மட்டு்ம	�வேைம்	

கசலுத்த	்வேணடும்	ஏகைன்றால்	அ்்த	விடை	�டைவுள்	

நம்மிடைம்	்வேறு	என்ை	எதிர்்பார்க்கிறார்.”	

	 �ால்வின்	 1	 தீ்மாத்்தயு	 4:	 7-ல்	 ்தைது	

பிைசங�ததில்,	 	 இரு்தய	 சீர்திருத்தததின்	

்நாக்�மாைது,	 உண்மயாை	 ்பக்தி,	 மறறும்	

�டைவு்ைப	 ்பறறிய	 ்பயம்,	அததுடைன்	முழு	கிறிஸ்தவே	

வோழ்க்்�	இ்வே	அ்ைததும்	நம்	மததியில்	�டைவு்ை	

�ைப்படுததும்்படியாை	 ்பய்பக்தி்ய	 க�ாணடுள்ைது.	

ஒ்ை	 வோர்த்்தயில்	 கசால்லு்வோமாைால்,	 நம்மு்டைய	

ஒ்ை	 குறிக்்�ாள்	 ்்தவே்ை	 மகி்மப்படுததுவே்்த.	

அ்தாவேது,	 இபபிை்பஞ்சததின்	 �ட்டை்மபபிலும்,	

இ்யசு	 கிறிஸதுவின்	 வோழ்க்்�,	 மைணம்	 மறறும்	

உயிர்தக்தழு்தல்	 ஆகியவேறறில்	 பிை�ாசிக்கும்	

�டைவுளு்டைய	 குணங�்ை	 ஒபபுக்க�ாள்வேதும்,	

அ்வே�்ை	உயர்ததிபிடிப்பதில்	அடைஙகி	இருக்கிறது.		

�டைவு்ை	 மகி்மப்படுததுவேது,	 என்்பது	 	 ஒவகவோரு	

உண்மயாை	 ்பக்தியுள்ை	 மனி்தனின்	 	 ்தனிப்பட்டை	

இைட்சிப்்ப	 ்தாணடிய	 கசய்லாய	 இருக்கிறது.	

�ால்வின்	கூறறுப்படி,	ஒவகவோரு	்பக்தியுள்ை	மனுஷன்	
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கசால்லுவேது,	 “நாங�ள்	்்தவேனு்டையவேர்�ள்:	ஆ�்வே	

அவேருக்�ா�	 வோழ்்வோம்,	 அவேருக்�ா�	 மரிப்்பாம்.	

நாங�ள்	்்தவேனு்டையவேர்�ள்:	ஆ�்வே,	 எங�ளு்டைய	

எல்்லா	 நடைக்்��ள்	 அ்ைததும்	 அவேரு்டைய	

ஞாைம்,	 சித்தம்	 ஆளு்�	 கசயயட்டும்.	 நாங�ள்	

்்தவேனு்டையவேர்�ள்:	 ஆ�்வே,	 வோழ்வின்	 அ்ைதது	

்பகுதி�ளும்,	 அவே்ை	 மட்டு்ம	 மகி்ம்படுததுகிற	

்நாக்�த்்தாடு	பிையாசப்படைட்டும்.”

ஆைால்	 நாம்	 �டைவு்ை	 எவவோறு	

மகி்மப்படுததுகி்றாம்?	�ால்வின்	எழுதிைார்,	“்்தவேன்	

நம்மூ்லமாய	 மகி்மப்படும்்படியாை	 ஒரு	 வேழி்ய	

நமக்கு	 எழுதிக�ாடுததுள்ைர்.	 அது்வே	 அவேரு்டைய	

வோர்த்்தயின்	 கீழ்ப்படி்தலில்	 அடைஙகியுள்ை	 ்பக்தி.	

இந்்த	 எல்்்ல�்ை	 மீறி	 கசயல்்படுகிற	 அ்ைவேரும்	

்்தவே்ை	 	 மதிக்�ா்தவேைாயும்	 மாறா�	 அவே்ை	

அவேமதிப்பவேர்�ைாயும்	இருப்பர்.”

பக்திரய குறிதததோன ஐந்து முக்கிய கிருரப்கள்

	 �ால்வி்ைப	 க்பாறுத்தவே்ை,	 இத்த்�ய	

்பக்தி	இரு்தய	 சீர்திருத்தததின்	்மயததில்	உள்ைது.	

இது	 கிறிஸ்தவே	 வோழ்வின்	 இ்தயம்	 ்்பான்றது.	

அ்்த	 ்்பால்	 க்தாடைக்�மும்	 முடிவும்	 ஆகும்.	

இத்த்�ய	 ்பக்தி	�்டைபபிடிக்�ப்படை	 ்வேணடிய்தாயும்,	

ந்டைமு்றப்படுத்தப்படை	்வேணடிய்தாயும்,	்்தவேனு்டைய	
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வோர்த்்தக்கு	 அடி்பணிந்து	 வோை	 ்வேணடிய்தாயும்	

இருக்கிறது.	இது	�ால்வின்	அவேர்�ளுக்கு,	அன்றாடை	

கிறிஸ்தவே	 வோழ்வின்	 ்ப்ல	 ந்டைமு்ற	 �ாரியங�ள்	

உள்ைடைக்கிய்தாய	 இருந்்தாலும்,	 இ்தயததிலிருந்து	

கவேளிவேரும்,	 க�்பம்,	 மைந்திரும்பு்தல்,	 சுயத்்த	

கவேறுத்தல்,	 சிலு்வே	 சுமத்தல்	 மறறும்	 கீழ்்படி்தல்	

ஆகிய	ஐந்து	முக்கியமாை	கிரு்்ப�்ை	வேலியுறுததிய	

்பக்தியாய	இருந்்தது.	என்்றக்கு	ஒருவேர்	இரு்தயததின்	

உண்மயாை	 சீர்திருத்தத்்த	 அனு்பவிக்கிறா்ைா,	

இந்்த	 கிரு்்பயின்	 ்பகுதி�ள்	 எதிலும்	 கு்றவுடைன்	

இருக்�	முடியாது.

ஜ�பம்

மு்த்லாவேது,	�ால்வின்	கூறுகிறார்,	இரு்தயபபூர்வேமாை	

க�்பம்,	 ்பக்திக்குரிய	 வோழ்விறகு	 பிை்தாைமாை	

அம்சமாயும்,	 க்தாடைர்ச்சியாை	 விசுவோச	 வோழ்விறகு	

அடிப்ப்டையாய	 இருக்கிறது.	 	 விசுவோசி	 �டைவு்ைத	

துதிதது,	 அவேரு்டைய	 மாறா்த	 உண்ம	 ்தன்்ம்ய	

அணடிக்க�ாள்ளும்்்பாது,	க�்பமாைது,	 ்்தவேனு்டைய	

கிரு்்ப்ய	 �ான்பிக்கிற்தாய	 இருக்கிறது.	 ்மலும்	

க்பாதுவோை	க�்பமும்,	்தனிப்பட்டை	க�்பமும்	்பக்தி்ய	

கவேளிப்படுததுகிற்தாய	இருக்கிறது.

	 க�்பமாைது,		கிறிஸது்வோடு	கநருஙகி	ஜீவியம்	

்பணணவும்,	 ஐக்கியப்படைவும்,	 நம்்ம	 ்வேப்பதிைால்,	
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இதி்்ல	 நாம்	 உறுதியாய	 ்தரிததிருக்�வும்,	 அ்்த	

ஒழுங�ாய,	்தவேறாமல்	�்டைபிடிக்கிறவேர்�ைாய	�ாணப்படை	

்வேணடும்.	க�்பமாைது,	்்தவேனுக்கும்,	மனி்தனுக்கும்	

இ்டை்ய	உள்ை	வேழியாய	இருக்கிறது.	 இவவேழியின்	

மூ்லமா�	 மட்டு்ம,	 ஒரு	 கிறிஸ்தவேன்,	 ்்தவேனுக்கு	

மகி்மயும்,	 துதி்யயும்	 ஏகறடுக்கிறவேைாயும்,	

அவேரு்டைய	 வோர்த்்தக்கு	 ஒபபுக்க�ாடுதது,	

அவேரு்டைய	உ்தவி்ய	க்பறுகிறவேைாய	இருக்கிறான்.

மனந்திரும்புதல்

	 இைணடைாவே்தா�,	உண்மயாை	மைந்திரும்பு்தல்,	

க�்பம்	 மறறும்	 விசுவோசததிறகுணடைாை	 �னியாய	

இருக்கிறது.	லூத்தர்,	 ்தன்னு்டைய	 95	 �ட்டு்ையில்,	

கிறிஸ்தவே	 வோழ்வின்	 அ்ைதது	 ்பகுதியிலும்,	

மைந்திரும்பு்தல்	 முக்கிய	 அம்சமா�	 �ாணப்படை	

்வேணடும்	 என்று	 கசால்லுகிறார்.	 �ால்வின்	 கூடை,	

மைந்திரும்பு்தல்,	வோழ்க்்�	முழுவேது்ம	�ாணப்படும்	

�ாரியம்.	அது	மாததிைமல்்ல,	இரு்தய	சீர்திருத்தததிறகு	

மி�	 முக்கியமாை	 அம்சமாய	 இருக்கிறது	 என்று	

கசால்லுகிறார்.	 ஆம்,	 மைந்திரும்பு்தல்,	 கவேறும்	

கிறிஸ்தவே	 வோழ்க்்�யின்	 ஆைம்்பம்	 மாததிைமல்்ல,	

இது	 கிறிஸத்தவே	 வோழ்க்்�யா�்வே	 இருக்கிறது.	

இதில்,	 ்பாவேத்்த	 அறிக்்�	 கசயகிற	 �ாரியமும்,	

்பரிசுத்தததில்	வேைருகிற	�ாரியமும்	உள்ைடைக்கிய்தாய	

இருக்கிறது.	 மைந்திரும்பு்த்லாைது,	 ஒரு	 விசுவோசி,	
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அவேனு்டைய	 வோழ்க்்�	 முழுவேதும்	 சுவி்சஷததிறகு	

கசவிசாயக்கும்	வேணணமா�,	அவேனு்டைய	மைதிலும்,	

இரு்தயததிலும்,	 நடைத்்தயிலும்,	 சித்தததிலும்,	

வோழ்விலும்	�ாணப்படுகிறது.

சுயதரத ஜெறுததல்

	 மூன்றாவே்தா�,	�டைவுள்	் மயமா�	க�ாணடை	சுய-

கவேறுபபு,	 தியா�த்்தாடுகூடிய	 ்பக்தி	 வோழ்க்்�யாய	

இருக்கிறது.	 உண்மயாை	 ்பக்தி,	 கிறிஸது்வோடு	

இ்ணக்�ப்பட்டை	விசுவோசியின்	வோழ்க்்�யில்	ஆைமாய	

்பதிந்்த	 ஒன்றாகும்.	 அப்படியாை	 இ்ணக்�ப்பட்டை	

வோழ்வில்	 �ாணப்படும்	 �னி,	 சுயத்்த	 கவேறுத்தல்	

ஆகும்.	இ்்த	குறிதது	�ால்வின்	மூன்று	முக்கியமாை	

�ாரியங�்ை	 வேலியுறுததி	 ்்பசுகிறார்.	 மு்த்லாவேது,	

நாம்	 வோழுகிற	 நம்மு்டைய	 வோழ்க்்�,	 நம்மு்டையது	

அல்்ல,	முறறிலுமாய	�டைவுளு்டையது	என்ற	உணர்வு.	

அவேரு்டைய	 வோர்த்்தயின்்படி,	 நாம்	 அவேருக்�ா�	

வோழ்கி்றாம்,	மரிக்கி்றாம்.	இைணடைாவே்தா�,	சுயத்்த	

கவேறுத்தல்	என்்பது,	நம்மு்டைய	வோழ்க்்�	முழுவேதும்	

ஆணடைவே்ை	 பிரியப்படுததுகிற	 ்நாக்�த்்த	

க�ாணடுள்ை்தாய	 இருக்கிறது.	 சுயத்்த	 கவேறுத்தல்	

என்்பது,	சுயத்்த	்நசிக்கிற்தறகு	எதிைாை	�ாரியம்.	

ஏகைன்றால்,	இது	நமக்கு	் ம்லா�	் ்தவேன்	் மல்	அன்பு	

கூறுகிற	�ாரியமாய	இருக்கிறது.	நம்மு்டைய	வோழ்க்்�	

முழுவேதும்	்்தவே்ை	்நாக்கி்ய	இருக்�	்வேணடும்.	
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மூன்றாவே்தா�,சுயத்்த	 கவேறுத்தல்	 என்்பது,	 ஜீவே	

்பலியா�,	 நம்்மயும்,	 நம்மு்டையது	 எல்்லாவேற்றயும்	

அவேருக்�ா�	 முழு்மயாய	 ஒபபுக்க�ாடுதது	

வோழ்வே்்த	 ஆகும்.	 அபக்பாழுது,	 மறறவேர்�்ை	

நாம்,	 நம்்ம�ாட்டிலும்,	 அன்பு	 கசலுதது்வோம்,	

மதிப்்பாம்.	 அவேர்�்ை	 அப்படிப்பட்டைவேர்�ைா�்வே	

்பார்க்�ா்த்படி,	 அவேர்�ளுக்குள்ளும்,	 ்்தவே	 சாய்்ல	

க�ாணடிருக்கிறார்�ள்	என்று	எணணி	அவேர்�ள்	மீது	

அன்பு	கசலுதது்வோம்.

சிலுரெ சுமததல்

	 நான்�ாவே்தா�,	சுயத்்த	கவேறுத்தல்,	ஒரு	்பக்�ம்,	

நம்மு்டைய	 உள்ைாை	 வோழ்க்்�யில்,	 கிறிஸதுவுக்கு	

ஒப்பாகு்த்்ல	வேலியுறுததி	கசால்லும்்்பாது,	மறு்பக்�ம்,	

கிறிஸது்வேப்்பா்ல	 சிலு்வே்ய	 சுமத்த்லாைது,	

கிறிஸதுவுக்கு	 ஒப்பாை	 கவேளிபபுற	 வோழ்க்்�்ய	

�ாட்டுகிறது.	 �ால்வின்,	 யாகைல்்லாம்	 கிறிஸது்வோடு	

ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறார்�்ைா,	 அவேர்�ள்	 ்தங�்ை	

்தாங�்ை	்ப்ல	வி்தமாை	தீ்ம�ள்	நி்றந்்த,	்பாடு�ள்,	

�ஷடைங�ள்	 க�ாணடை	 வோழ்க்்�க்�ா�	 ஆயத்தப்படை	

்வேணடும்	 என்று	 �றபிக்கிறார்.	 இ்தறகு	 �ாைணம்,	

இந்்த	 வீழ்ந்து	 ்்பாை	 உ்ல�ததில்	 உள்ை	 ்பாவேததின்	

்பாதிபபிைால்	 மட்டுமல்்ல,	 விசுவோசி	 கிறிஸது்வோடு	

க�ாணடுள்ை	 ஐக்கியததிைாலும்	 ஆகும்.	

இ்யசுவோைவேரு்டைய	 வோழ்க்்�யும்	 க்தாடைர்ச்சியாை	
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்பாடு�ள்	 க�ாணடை்தால்,	 நம்மு்டைய	 வோழ்க்்�யும்	

அ்தறகு	விதி	வி்லக்கு	அல்்ல.	இந்்த	�ாரியததில்	நாம்	

்பார்ப்பது	என்ைகவேன்றால்,	நாம்	அவேரு்டைய	சிலு்வே	

மைணததிைால்	 உணடைாகும்	 பிைாயச்சித்த	 ்பலியில்	

நாமும்	்பங�்டைவேது	மாததிைமல்்ல,	ஆவியாைவேரின்	

்பணியாகிய	 கிறிஸதுவின்	 சாயலுக்கு	 ஒப்பாய	

மாறறப்படுவே்தறகும்	 ்பங�்டைகி்றாம்.	 இந்்த	

வேழியில்்தான்,	சிலு்வே	சுமத்தல்,	நம்மு்டைய	்பக்தி்ய	

்சாதிக்கிறது.	சிலு்வே	சுமத்தல்	என்ற	்பா்்தயின்		

வேழியா�,	நாம்	நம்பிக்்�யில்	எழும்புகிறவேர்�ைாயும்,	

க்பாறு்மயில்	 �றறுக்க�ாள்ளுகிறவேர்�ைாயும்,	

கீழ்்படி்தலில்	 ்பயிலுகிறவேர்�ைாயும்,	 க்பரு்மயில்	

சிட்சிக்�ப்படுகிறவேர்�ைாயும்	�ாணப்படு்வோம்.

கீழபடிதல்

	 �ால்வின்	 கூறறுப்படி,	 ்பக்திக்கு	 மி�	

அவேசியமாை	 ஒன்று,	 ்்தவேனு்டைய	 சித்தததிறகு	

நி்பந்்த்ையறற	 கீழ்்படி்தல்	 ஆகும்.	 ்்தவேனு்டைய	

வோர்த்்தக்கு	 கீழ்்படி்தல்	 என்்பது,	 நம்மு்டைய	

்பாவேததிறகுணடைாை	 மன்னிப்்ப	 கிறிஸதுவில்	

க்பறுவேதும்,	 அவேரு்டைய	 வோர்த்்தயில்	 அவே்ை	

அறிவேதும்,	 அன்்பாை	 இரு்தயத்்தாடு	 அவே்ை	

்சவிப்பதும்,	 அவேர்	 �ாணபித்த	 நன்்மக்கு	
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நன்றியா�,	நறகசயல்�்ை	கசயவேதும்,	நம்மு்டைய	

எதிைாளி�்ை	 அன்பு	 �ாட்டும்	 ்நாக்�த்்தாடு,	

நம்மு்டைய	 சுயத்்த	 கவேறுப்பது்ம	 கீழ்்படி்தல்	

ஆகும்.	 இவவி்தமாை	 �ாரியம்,	 அவேரு்டைய	

வோர்த்்தக்கும்,	 அவேரு்டைய	 சித்தததிறகும்,	

அவேருக்்�	 முழு்மயாய	 ஒபபுக்க�ாடுக்கிறதில்	

உள்ைடைஙகியிருக்கிறது.	 �ால்வின்,	 ்தான்	

்வேததிருந்்த	முததி்ையில்	்பதிக்�ப்பட்டை	வோர்த்்த,	

“ஓ	 ்்தவே்ை!	 என்	 இரு்தயத்்த	 உண்மயும்,	

உத்தமத்்தாடும்	 உமக்்�	 அர்்பணிக்கி்றன்.”	

இது்தான்	 உண்மயாை	 ்பக்திக்குரிய	 ஆ்சயும்,	

அ்டையாைமும்.	 ்பக்தி	 என்்பது	 அன்பு,	 சு்தந்திைம்,	

மறறும்	ஒழுக்�ம்	ஆகியவேற்றாடு	இ்ணக்�ப்பட்டு,	

்்தவேனு்டைய	 வோர்த்்தக்கும்,	 சித்தததிறகும்	

கீைடைஙகிப்்பாகிற	 �ாரியமாயிருக்கிறது.	 அன்பு	

ஒன்்ற	 ்்தவே	 ்பக்தி்ய	 சட்டைவோ்தததிறகு	

சி்்தததுவிடைா்த்படி	�ாததுக்க�ாள்ளுகிறது.

�ால்வி்ை	 க்பாறுத்த	 வே்ையில்,	 க�்பம்,	

மைந்திரும்பு்தல்,	 சுயத்்த	 கவேறுத்தல்,	

சிலு்வே	 சுமத்தல்,	 மறறும்	 கீழ்்படி்தல்	 ்்பான்ற	

அ்ைததும்	 �வேைமா�	 ்�யாைப்படும்	 க்பாழுது	

உண்மயாை	்பக்தியின்	இரு்தயததுடிப்்ப	சரியா�	

்வேததுக்க�ாள்ை்லாம்.
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முடிவுரை

	 இரு்தய	 சீர்திருத்தததின்	 ்பக்தி்ய	

�்டைபிடிக்கும்	 விஷயததில்	 	 தீ்மா்்தயுவுக்கும்,	

அந்நாட்�ளில்	 இருந்்த	 ச்்ப�ளுக்கும்	 ்பவுலு்டைய	

பிை்தாைமாை	�ட்டை்ையா�		இருந்்தது.	ஆம்,	இது	

இந்நாட்�ளிலும்	 மி�	 மி�	 அவேசியமாை	 ஒன்றாய	

இருக்கிறது.	நாம்	இவவி்தமாை	்பக்தி்ய	அனுதிைமும்	

்வே்தம்	்்பாதிக்கும்	ஆ்ைாக்கியமாை	உ்ப்்தசததின்	

அடிப்ப்டையிலும்,	ஜீவேனுள்ை	வோர்த்்தயாகிய	இ்யசு	

கிறிஸதுவின்	 ்பரி�ாை	 ்பலியின்	 அடிப்ப்டையிலும்	

ஆவியாைவேரின்	 கிரு்்பயிைால்	 ்பயிறசி	 கசயய	

்வேணடும்.		இது	நம்மு்டைய	்ப்லததிைால்	கூடைா்ததும்,	

நாம்	 அனுதிைமும்	 ்்பாைாடை	 ்வேணடிய்தா�வும்	

இருக்கிறது.	 	 க்தாடைர்ச்சியா�	 ஆணடைவேைாகிய	

இ்யசு்வே	்நாக்கிப்பார்ததும்,	்ம்்ல	�ணடை	ஐந்து	

கிரு்்ப�்ை	 �வேைமாய	 ்�யாளும்்்பாது,	 நாம்	

ஆணடைவேருக்கு	நன்றியுள்ைவேர்�ைாயும்,	இப்படியாை	

உண்மயாை	 ்பக்தியி்்ல	 க்தாடைர்ந்து	 முன்்ைறி	

கசல்்பவேர்�ைாய	இருப்்பாம்.

	 �ால்வின்,	 ்தன்னு்டைய	 ்பக்திக்குரிய	

வோழ்க்்�	 வோழுவேதில்	 மி�வும்	 பிையாசப்பட்டைார்.	

இ்யசு	 கிறிஸதுவில்,	 அவேரு்டைய	 கிரு்்பயும்,	



ஒரு இருதய சீர்திருததம்

15

நன்்ம்யயும்	 ருசி	 ்பார்த்த	 அவேர்,	 ஒவகவோரு	

நாளும்,	் ்தவேனு்டைய	வோர்த்்தயின்	அடிப்ப்டையில்,	

்தன்னு்டைய	 இரு்தயததிலிருந்து	 ்்தவேனு்டைய	

சித்தத்்த	 அறிவேதும்,	 அதின்்படி	 கசயவேதுமாை	

்பக்திக்குரிய	வோழ்்வே	க�ாணடிருந்்தார்.	அவேரு்டைய	

இ்றயியல்	 ்பணி	 அ்ைதது்ம	 கிறிஸது்வே	

்மயமா�	 க�ாணடை	 இரு்தய	 சீர்திருத்தத்்த	

க�ாணடை்தாய	 இருந்்தது.	 இவவி்தமாை	 இரு்தய	

சீர்திருத்தத்்த	 க�ாணடை	 ்பக்தி்ய	 ச்்ப்யயும்,	

சமு்தாயத்்தயும்,	 உ்ல�த்்தயும்	 மி�வும்	

ஆைமாய	 ்பாதித்தது.	 ்்தவேன்	்தா்ம	இவவி்தமாை	

ஆசீர்வோ்தத்்த	இன்்றக்கு	நமக்கும்,	உ்ல�்லாவிய	

ச்்பக்கும்	்தந்்தருள்வோைா�.

************


